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2021-09-07
Till kommunfullmäktiges möte den 7 oktober 2021

Rekorddyr gångväg kan byggas i Stora Höga
Gång och cykelvägen ledas över Anråsån med en bro som skall fogas in med den
cykelväg som finns bakom Återvinningsstationen och leder ned mot Jörlanda.
Detta kunde vi läsa i Lokaltidningen den 5:e september.
Där kan vi läsa bland annat, att Stenungsunds kommun, vars del i kostnaden skulle uppgå
till 7,1 miljoner för ett projekt på 400 meter som kostar totalt 16 miljoner.
Jag kan inte förstå kommunens ekonomitänkande.
Samma ressultat går att genomföra till en bråkdel av kostnaden genom att lägga gång och
cykelvägen på den grusade delen som leder fram till bron intill Driftsvärnsgården.
Där sepparera man gång och cykelvägen från fordonstrafiken över bron med markering i
asfalten. Därefter bygger man ihop den med befintlig gång och cykelväg som redan finns
bakom Återvinningsstationen, och sedan ned mot Jörlanda.
Här pratar vi om en uppskattad kostnad av ca 300.000 kr.
Det skulle sänka kostnaden för Stenungsunds kommun med 6,8 miljoner.
Använd sedan en (1) miljon av dessa 6,8 miljoner sparar in och dela kostnaden
tillsammans med Trafikverket med att få till en cirkulationsplats vid korsningen Anråsvägen
– LV574.
Södra kommundelens farligaste in och utfart.
Då hade Stenungsund kommun sparat in 5,8 miljoner och fått två projekt som ökar
trafiksäkerheten.
Detta är ekonomi med skattebetalarnas pengar.
Trafikverket skulle spara 8 miljoner.
I snart 10 år har jag arbetat mot Stenungsunds kommun och Trafikverket om denna
cirkulationsplats. Flera olyckor har inträffat och dödsfall på grund av de höga farterna.
Vid trafikolyckor på E6 mellan Kode och Spekeröd leds 10 tusental fordon i timmen förbi
korsningen Anråsvägen – LV574. Vilket gör att det är svårt att komma ut på LV574
500 namnunderskrifter för en cirkulationsplats har också överlämnades till kommunen som
kräver en cirkulationsplats (insamlat under 1 vecka)
Stenungsunds kommun:
–

Kommunen har inga pengar till detta (1 miljon) men har råd att göra ett projekt för
7,1 miljon. Förklara hur man tänker !!
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–

Dessutom skuller säger att man tar upp frågan rgelbundet med Trafikverket. Jag
skulle vilja se det senaste protokollet/datumet som frågan togs upp med
Trafikverket.

Trafikverket
- Trafikverket säger att man har inte har 1 miljon till en cirkulationsplats och skyller
samtidigt på att Stenungsunds kommun inte vill ta i frågan på allvar.
Men man kan tänka sig att göra en gång och cykelväg för ca 9 miljoner, som för deras del
består av byggkostnaderna.
Stenungsunds kommun har från sin sida råd med 7,1 miljoner för ett trafiksäkersbygge.
Men med mina förslag för 1,3 miljoner få till två trafiksäkersbyggen går inte.
Ta nu ansvar och sluta slösa med våra inbetalade skattemedel.

Med vänlig hälsning
Anders Ringblom
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Förtroendevald - Lämna motion, interpellation
eller enkel fråga till kommunfullmäktige
Ärendenummer: #9328 | Inskickat av: MARTIN BRINK (signerad) | 2021-09-16 21:47

1. Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige
Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller fråga som du vill lämna in. Du kan endast
lämna in ett ärende per e-tjänst.
Enkel fråga

Ange hur du vill lämna in din fråga
Här anger du om du vill skriva din fråga direkt i e-tjänsten eller ladda upp en fil.
Jag vill skriva min fråga i e-tjänsten

Ärendenummer: #9328 | Inskickat av: MARTIN
8 BRINK (signerad) | Datum: 2021-09-16 21:47

Sida 1 av 3
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: MARTIN BRINK
Person ID:
Datum: 2021-09-16 21:47
Signerad checksumma:

Ärendenummer: #9328 | Inskickat av: MARTIN
10BRINK (signerad) | Datum: 2021-09-16 21:47

Sida 3 av 3

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 249

Dnr: KS 2021/649

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten Norums-Torp 1:36
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och
dagvatten för fastigheten Norums-Torp 1:36 i enlighet med karta i tjänsteskrivelse daterad
2021-06-24. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för
VA-verksamhetens budget.
Sammanfattning av ärendet
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen,
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).
På den aktuella fastigheten i Hallerna planeras för en ny förskola. Sökt område ingår i
dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till kommunalt verksamhetsområde och
VA-ledningar finns i närliggande gata. I framtagen detaljplan för förskolan i norra Hallerna
har det framkommit att det finns ett behov av VA-försörjning från kommunal anläggning.
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:36 till den kommunala VA-anläggningen behöver
cirka 20–30 meter spillvattenledning byggas ut samt serviser för dagvatten och dricksvatten
upprättas från befintliga ledningar.
Beslutsunderlag
Protokoll allmänna utskottet 2021-08-31 § 87
Tjänsteskrivelse 2021-06-24

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20
Beslut skickas till
Lisa.Chohan-Stromner@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
12

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

§ 87

Dnr: KS 2021/649

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten Norums-Torp 1:36
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och
dagvatten för fastigheten Norums-Torp 1:36 i enlighet med karta i tjänsteskrivelse daterad
2021-06-24. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för
VA-verksamhetens budget.
Sammanfattning av ärendet
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen,
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).
På den aktuella fastigheten i Hallerna planeras för en ny förskola. Sökt område ingår i
dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till kommunalt verksamhetsområde och
VA-ledningar finns i närliggande gata. I framtagen detaljplan för förskolan i norra Hallerna
har det framkommit att det finns ett behov av VA-försörjning från kommunal anläggning.
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:36 till den kommunala VA-anläggningen behöver
cirka 20–30 meter spillvattenledning byggas ut samt serviser för dagvatten och dricksvatten
upprättas från befintliga ledningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-24
Beslut skickas till
Lisa.Chohan-Stromner@stenungsund.se
Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-06-29

Lisa Chohan Strömner

Dnr KS 2021/649

Till kommunfullmäktige

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten för Norums-Torp 1:36
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och
dagvatten för fastigheten Norums-Torp 1:36 i enlighet med karta i tjänsteskrivelse daterad
2021-06-24. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för
VA-verksamhetens budget.
Sammanfattning av ärendet
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen,
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).
På den aktuella fastigheten i Hallerna planeras för en ny förskola. Sökt område ingår i
dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till kommunalt verksamhetsområde och
VA-ledningar finns i närliggande gata. I framtagen detaljplan för förskolan i norra Hallerna
har det framkommit att det finns ett behov av VA-försörjning från kommunal anläggning.
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:36 till den kommunala VA-anläggningen behöver
cirka 20–30 meter spillvattenledning byggas ut samt serviser för dagvatten och dricksvatten
upprättas från befintliga ledningar.

14

Tjänsteskrivelse
2021-06-29
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Dnr KS 2021/649

Tjänsteskrivelse
2021-06-29

Dnr KS 2021/649

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att upprätta verksamhetsområdet ryms i beslutad investeringsbudget.
Barnkonsekvensanalys
Beslutets konsekvenser för barn kommer att bli en bättre miljö där fastigheten är ansluten till
kommunal VA-anläggning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-24

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Camilla Svensson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Lisa.Chohan-Stromner@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 257

Dnr: KS 2019/196

Inrättande av Miljöforum för Stenungsund
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Miljöforum i Stenungsund med utgångspunkt i en
organisation som liknar ”Hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022
och ska tillgängliggöras via digitala plattformar och sociala media. Ansvarig för Miljöforum i
Stenungsund är kommunstyrelsens presidium.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa arbetsordning för
Miljöforum i Stenungsund.
Sammanfattning av ärendet
Den 8 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige (§ 155) att inrätta en tillfällig beredning
som kan utreda hur man kan skapa ett forum där politik, civilsamhälle, näringsliv i samverkan
med förvaltningen kan driva det gemensamma miljöarbete och miljövisionen framåt i enlighet
med Agenda 2030 och Glokala Sverige.
I korthet föreslår den tillfälliga beredningen att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med
organisation som liknar ”hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022 och
ska tillgängliggöras via digitala plattformar och sociala media. Ansvarig för Miljöforum i
Stenungsund är kommunstyrelsens presidium. Syftet med Miljöforum i Stenungsund är att
genom dialog och samverkan driva det gemensamma miljö- och hållbarhetsarbetet framåt och
ge tillfälle till kommunikation mellan olika aktörer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-12
Slutförslag från tillfällig beredning för tillsättande av miljöforum 2021-06-20
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
Hanna.freij@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-08-12

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2019/196

Till kommunfullmäktige

Inrättande av Miljöforum för Stenungsund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Miljöforum i Stenungsund med utgångspunkt i en
organisation som liknar ”Hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022
och ska tillgängliggöras via digitala plattformar och sociala media. Ansvarig för Miljöforum i
Stenungsund är kommunstyrelsens presidium.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa arbetsordning för
Miljöforum i Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet
Den 8 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige (§ 155) att inrätta en tillfällig beredning
som kan utreda hur man kan skapa ett forum där politik, civilsamhälle, näringsliv i samverkan
med förvaltningen kan driva det gemensamma miljöarbete och miljövisionen framåt i enlighet
med Agenda 2030 och Glokala Sverige.
I korthet föreslår den tillfälliga beredningen att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med
organisation som liknar ”hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022 och
ska tillgängliggöras via digitala plattformar och sociala media. Ansvarig för Miljöforum i
Stenungsund är kommunstyrelsens presidium. Syftet med Miljöforum i Stenungsund är att
genom dialog och samverkan driva det gemensamma miljö- och hållbarhetsarbetet framåt och
ge tillfälle till kommunikation mellan olika aktörer.
Beskrivning av ärendet
Lisbeth Svensson (L) inkom den 25 februari 2019 med en motion där hon vill att kommunen
beslutar att bilda ett miljöråd i Stenungsund. Den 16 maj 2020 (§ 70) beslutade
kommunfullmäktige att remittera motionen om Miljöråd i Stenungsunds kommun till
demokratiberedningen.
Den 8 oktober 2020 (§ 155) beslutade kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet
men att inrätta en tillfällig beredning som i motionens anda och demokratiberedningens
önskan på djupet kan utreda hur man kan skapa ett forum där politik, civilsamhälle, näringsliv
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Tjänsteskrivelse
2021-08-12

Dnr KS 2019/196

i samverkan med förvaltningen kan driva det gemensamma miljöarbete och miljövisionen
framåt i enlighet med Agenda 2030 och Glokala Sverige1. Kommunfullmäktige beslutade den
4 februari att tillsätta den tillfälliga beredningen. Beredningens slutförslag redovisas i sin
helhet i bilagt dokument. I korthet föreslår beredningen:




Att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med organisation som liknar ”hållbart
liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022.
Att tillgängliggöra Miljöforum i Stenungsund via digitala plattformar och sociala
media.
Att ansvariga ska vara kommunstyrelsens presidium.

Syftet med Miljöforum i Stenungsund är att genom dialog och samverkan driva det
gemensamma miljö- och hållbarhetsarbetet framåt och ge tillfälle till kommunikation mellan
olika aktörer.
Miljöforum i Stenungsund föreslås organiseras liknande ”hållbart liv” vilket innebär att en
ansvarig tjänsteperson i Stenungsunds kommun är sammankallande till en arbetsgrupp. Denna
grupp kan bestå av personer från ideella organisationer och näringsliv. En tänkt frekvens är
två forum om året med miljömålen inom Agenda 2030 som tema. Beredningen exemplifierar
mötesformen med att kommunen presenterar vad den gör idag, och vad kommunen,
föreningar samt företag behöver göra för att uppnå ett specifikt mål. Miljöforum i
Stenungsund ska kunna sändas och läggas ut digitalt så att fler ska kunna delta.
Forumet ska utvärderas årligen och inom fem år kan formerna för Miljöforum i Stenungsund
revideras.
Förvaltningens bedömning
Miljö- och klimatfrågan är en prioriterad fråga för kommunen framåt. Agenda 2030 är numera
också grundläggande i kommunens styrnings- och uppföljningsarbete. Därav anser
förvaltningen det positivt att Miljöforum ska utgå från just Agenda 2030.
Som förvaltningen tolkar beredningens förslag kommer Miljöforum i Stenungsund enbart
vara ett forum för dialog utan beslutsmandat och deltagande politiker kommer enbart att vara
kommunstyrelsens presidium. Ytterligare arvodeskostnader kommer därmed inte att vara
aktuella och inget nuvarande styrande dokument behöver justeras.

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang
för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete
mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
1
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Tjänsteskrivelse
2021-08-12

Dnr KS 2019/196

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att förvaltningens arbete med Miljöforum i Stenungsund kan hanteras
inom ram. Utifrån förvaltningens bedömning kommer inte heller arvodeskostnader att öka då
deltagande politiker, kommunstyrelsens presidium, redan erhåller heltidsarvode.
Barnkonsekvensanalys
Miljöforum i Stenungsund möjliggör en plattform där politik, civilsamhälle, näringsliv i
samverkan med förvaltningen kan diskutera och driva det gemensamma lokala miljöarbetet
tillsammans. Förvaltningen bedömer att detta möjliggör för ökad informationsspridning och
ett bredare gemensamt miljöarbete lokalt, även utanför kommunens mandat. Detta kan i sin
tur leda till fler insatser som kan möjliggöra ett bättre miljöarbete i hela kommunen. I
slutändan gynnar en bättre miljö barn i kommunen.
Juridiska bedömningar
Förvaltningen bedömer att det inte finns några juridiska hinder. Formerna för Miljöforum i
Stenungsund behöver dock struktureras i en arbetsordning för att skapa en gemensam
förståelse för forumet vad gäller såväl syfte som mandat. Förvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan arbetsordning.
Bedömning utifrån Agenda 2030
Miljöforum berör alla mål i Agenda 2030. Beredningen har föreslagit att fokus för
Miljöforum i Stenungsund ska vara mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-12
Slutförslag från tillfällig beredning för tillsättande av miljöforum 2021-06-20
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
Hanna.freij@stenungsund.se
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Slutförslag till kommunfullmäktige 2021

Beredningen föreslår
-

att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med organisation som liknar ”hållbart liv”. Det
första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022
att tillgängliggöra Miljöforum via digitala plattformar och sociala media
att ansvariga ska vara kommunstyrelsens presidium

Bakgrund
Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning i februari 2021.
Beredningen består av Bo Pettersson (S), Lisbeth Svensson (L), Håkan Hermansson (C), Emma Kaivola
(V), Charlotte Edström (MP), Isabelle Flynn (M), Tomas Palm (SD), Axel Pettersson (ST) och Jan
Sedström (KD).
Kommunfullmäktiges beredningsdirektiv är:
 att i den anda som framkommer av Lisbeth Svensson och Lennart Svenssons (L) motion om
att inrättande av miljöråd samt demokratiberedningen svar på motionen,
 att utreda ett forum där politik, civilsamhälle, i samverkan med förvaltningen kan driva det
gemensamma miljöarbetet och miljövision framåt i enlighet med Agenda 2030 samt det
Glokala Sverige.
Beredningen har haft 6 möten totalt.
 Vi har använt skriftligt material som SCB kommunundersökning från 2018, vi har en studerat
vad demokratiberedningen föreslog till kommunfullmäktige.
 Vi har läst och diskuterat kommunfullmäktiges beslut om medborgardialog som en tillfällig
beredning föreslog istället för kommundelsstämmor.
 Vi har även tagit till oss material om medborgardialog från Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och speciellt sett hur Ale har arbetat i sin medborgardialog.
 Vi har även fått en information från Lars Josefsson som pratade om ”hållbart liv” och ”hållbar
kemi 2030”.
De hade 5 möten i ”hållbart liv” under åren 2013-2017 med olika teman som man
arrangerade i kulturhuset Fregatten med c:a 80-100 deltagare per tillfälle. De som höll i detta
var kulturförvaltningen med deltagare från kyrkan och kemiindustrin.
 Vi har även fått en redovisning av kommunens sektorchef Daniel Jerling och miljöstrateg
Maria Alm vad som görs i Stenungsunds kommun mot Agenda 2030 och en redovisning
angående mål 6, 7, 11, 12, 13, 14 och 15. Det handlar om fler än 30 olika aktiviteter som
kommunen arbetat mot.
 Vi har pratat om hur vi ska förhålla oss till mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) som
partierna föreslog i Budget och strategisk plan inför 2022.
 Vi har även haft kontakt med kommunen kommunikationschef som har berättats att de har
äskat i budgeten 2022 om en del av en tjänst som skall hålla i /arbeta med Agenda 2030.
Vi har från beredningen diskuterat om vi ska ha ett miljöforum och diskuterat hur vi ser på vilket
syfte ska ha och hur ser vi medborgardialogen ”Bo och leva i Stenungsund-tillsammans-i dialog”.

21

Det föranledde en diskussion om detta kan leda till större förvirring med syfte och behov.
Vi hanterade tre huvudspår;
- Inte införa något alls
- Arbeta in Miljöforum som del av ”Bo och leva i Stenungsund-tillsammans-i dialog”
- Införa ett Miljöforum
Vi från beredningen föreslår att införa ett Miljöforum.


Syftet är att genom dialog och samverkan driva det gemensamma miljö- och
hållbarhetsarbetet framåt och ge tillfälle till kommunikation mellan olika aktörer.

Miljöforum föreslås att organiseras liknande ”hållbart liv”, vilket innebär en ansvarig tjänsteperson i
Stenungsunds kommun är sammankallande till en arbetsgrupp, vilken kan bestå av personer från
ideella organisationer och näringsliv. Arbetsgruppen bör anordna ett forum under vintern 2021–2022
med fokus mot mål 13 i Agenda 2030. En tänkt frekvens är två forum om året med miljömålen inom
Agenda 2030 som tema.
En bra start kan t ex vara att presentera vad kommunen gör idag, och vad kommunen, föreningar och
företag behöver göra för att nå mål 13. Här ges en möjlighet att förbättra kommunikationen och
informationen från kommunen som det politiska rådslaget i februari 2021 konstaterade måste
förbättras.
Exempel på vilka som skulle kunna medverka är energirådgivare, fjärrvärmebolaget, kemiindustrin,
kommunens fastighetsansvarig, FN förening, bostadsrättsföreningar, samfund, fastighetsägare,
elföretag, intresseorganisationer med flera.
Miljöforum ska kunna sändas/läggas ut digitalt så att fler ska kunna delta. Man ska kunna lämna
synpunkter som ska följas upp. Det ska gå att interagera via sociala medier, göra inspel och
kommunicera.
Forumet ska utvärderas årligen och inom 5 år kan formerna för Miljöforum revideras. Det är viktigt
att Miljöforum är vitalt och funktionellt.
Bilaga PowerPoint presentation från Daniel Jerling
Bilaga PowerPoint presentation från Lars Josefsson
Stenungsund 2021-06-20
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 258

Dnr: KS 2021/617

Svar på återremiss - Översyn av valdistriktsindelningen inför
allmänna valen 2022
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.
Valdistrikten får namnen Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, Doterödsvägen-Nyborg,
Brudhammar-Kopper-Kristinedal, Hasselbacken-Uppegårdsvägen och KvarnbergetSolgårdsterassen. Gränser och reviderade namn framgår av bilaga 1 daterad 2021-09-06.
Kommunfullmäktige beslutar att valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp byter namn till
Spekeröd.
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos länsstyrelsen om att valdistriktet GilltorpRämma-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.
Kommunstyrelsen återremitterade den 23 augusti ärendet med motiveringen att
namngivningen av valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp behöver ses över. Möjligheten
att göra Spekeröd till en del av valdistriktets namn ska särskilt undersökas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-27
Beslut kommunstyrelsen 2021-08-23 § 232
Tjänsteskrivelse 2021-07-13
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-09-06
Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20
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
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Sophie.nygren@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-08-27

Sophie Nygren
Kommunsekreterare

Dnr KS 2021/617

Till kommunfullmäktige

Svar på återremiss - Översyn av valdistriktsindelningen inför
allmänna valen 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.
Valdistrikten får namnen Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, Doterödsvägen-Nyborg,
Brudhammar-Kopper-Kristinedal, Hasselbacken-Uppegårdsvägen och KvarnbergetSolgårdsterassen. Gränser och reviderade namn framgår av bilaga 1 daterad 2021-09-06.
Kommunfullmäktige beslutar att valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp byter namn till
Spekeröd.
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos länsstyrelsen om att valdistriktet GilltorpRämma-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.
Kommunstyrelsen återremitterade den 23 augusti ärendet med motiveringen att
namngivningen av valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp behöver ses över. Möjligheten
att göra Spekeröd till en del av valdistriktets namn ska särskilt undersökas.
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.
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Tjänsteskrivelse
2021-08-27

Dnr KS 2021/617

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
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. Det nya valdistriktet föreslogs i tidigare skede få namnet ParkersGårdKvarnberget-Solgårdsterassen. Då detta namn innehåller fler än 36 tecken, vilket inte är
förenligt med Valmyndighetens bestämmelser föreslås istället Kvarnberget-Solgårdsterassen
som namn på det nya valdistriktet.
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
föreslår att kommunfullmäktige ansöker om anstånd hos länsstyrelsen att få behålla
valdistriktet i befintlig utformning.
Namngivning av valdistrikt
Valdistriktens namn ska enligt Valmyndigheten beskriva det område som avses. En person
med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet.
Namnet på valdistriktet får maximalt innehålla 36 tecken inklusive mellanslag.
Följande prioriteringar bör gälla vid namngivning av ett distrikt.
1. I första hand ska valdistriktet ges namn efter det område som valdistriktet innefattar,
t.ex. ”Valby”, ”Röstberga” eller ”Mandatviken”. Att namnge valdistrikt efter
församlingar rekommenderas inte eftersom församlingarnas utformning är utanför
valadministrationens kontroll och kan ändras. Förkortningar av namn är inte tillåtna
utom S:t och S:ta samt väderstreckstillägg och liknande.
2. Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet,
med det mest centrala namnet först, t.ex. ”Valby-Röstberga-Mandatviken” eller
”Valby, Röstberga och Mandatviken”.
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Tjänsteskrivelse
2021-08-27

Dnr KS 2021/617

3. Om det finns för många distinkta områden i valdistriktet, så att namnet blir fler än 36
tecken, ska det mest centrala området väljas, följt av ”m.fl.”, enligt ”Valby m.fl.”.
4. Är valdistriktet för litet för att ges ett distinkt namn, kan det dela namn med de
angränsande valdistrikten, men särskiljas av ett väderstreckstillägg. Väderstrecket
skrivs med en bokstav efter namnet, enligt ”Valby N”, ”Valby S”, ”Valby Ö”, ”Valby
V” och ”Valby C”. Om så skulle behövas kan också ”NV” etc. användas.
5. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte. Sådana namn
är omöjliga att förstå var de ligger och kan dessutom sorteras konstigt vid olika
datorgenererade presentationer, eftersom t.ex. 10 alfanumeriskt läggs före 2.
Förvaltningen föreslår i enlighet med återremitteringen att valdistrikt Smundstorp-GrolandÅketorp byter namn till Spekeröd. Spekeröd är ett känt ortsnamn vilket kan uppfattas som mer
inkluderande än bynamnen Smundstorp, Groland och Åketorp. Den största delen av
valdistriktet ligger dessutom inom Spekeröds postort vilket i och med en namnändring
återspeglas även i valdistriktets namn.

Valdistrikten 2018
Smundstorp-Groland-Åketorp
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd
Brudhammar-Kopper-Kristinedal
Hasselbacken-Uppegårdsvägen
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum
Kyrkenorum
Hallerna-Strandkärr
Strandnorum-Kåkenäs
Näs-Apleröd-Stripplekärr
Berg-Käderöd-Hällesdalen
Svenshögen-Ucklum
Getskär-Valeberget
Anrås-VästraTorp-Saxeröd
Källsby-Sävelycke-Timmervik
Gilltorp-Rämma-Högen
Nytt distrikt

Namnförslag 2022
Spekeröd
Oförändrat
Doterödsvägen-Nyborg
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Kvarnberget-Solgårdsterassen
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Antal
röstberättigade
per 31 mars
2021
998
1699
1827
1528
1582
1219
963
1359
1110
1086
1223
1663
1355
1089
1222
729

Tjänsteskrivelse
2021-08-27

Dnr KS 2021/617

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.
Bedömning utifrån Agenda 2030
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-27
Beslut kommunstyrelsen 2021-08-23 § 232
Tjänsteskrivelse 2021-07-13
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-09-06
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
Sektorchef

Helena Maxon
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Länsstyrelsen, val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Sophie.nygren@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

§ 232

Dnr: KS 2021/617

Översyn av valdistrikt inför det allmänna valet 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med motiveringen att namngivningen av
valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp behöver ses över. Möjligheten att göra Spekeröd
till en del av valdistriktets namn ska särskilt undersökas.
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.

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
Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet, med
motiveringen att namngivningen av valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp behöver ses
över. Möjligheten att göra Spekeröd till en del av valdistriktets namn ska särskilt undersökas.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till förvaltningen.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet, med Linda-Maria
Hermanssons (C) motivering.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

Beslut skickas till
Sophie.nygren@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-07-13

Marcus Starcke
Sektorchef

Dnr KS 2021/617

Till kommunfullmäktige

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 HasselbackenUppegårdsvägen 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, DoterödsvägParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och HasselbackenUppegårdsvägen.
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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
Sektorchef

Helena Maxon
Administrativ chef

Beslut skickas till
Sophie.nygren@stenungsund.se
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Gilltorp-Rämma-Högen
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2021-05-19

Skala 1:70000

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 260

Dnr: KS 2020/1020

Svar på återremiss - Svar på motion om bostadsplan för äldre
initierad av Lillemor Arvidsson (M)
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 hon 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.
Förvaltningen redovisade svar på motionen den 23 augusti vid kommunstyrelsens
sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade (§224) då att återemittera ärendet med
motiveringen att förvaltningen ej bemött, eller på annat sätt kommenterat, motionärens
önskemål om att ”redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och vad
de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.
Vad gäller möjlighet att redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och
vad de har att erbjuda fattade kommunstyrelsen beslut den 23 augusti (§240) att det en gång i
kvartalet ska ske en redovisning av intresseanmälningar avseende mark och exploateringar till
kommunstyrelsen. Utifrån detta beslut bedömer förvaltningen att politiken får ta del av
externa exploatörer som visat intresse och vad de har att erbjuda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-31
Protokoll kommunstyrelsen 2021-08-23 § 224
Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20
Tjänsteskrivelse 2021-06-10
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020
Protokoll kommunfullmäktige 2020-12-17 § 226
Motion om bostadsplan för äldre initierad av Lillemor Arvidsson (M) 2020-11-23
Beslut skickas till
Malin.henriksson@stenungsund.se
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-08-31

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2020/1020

Till kommunfullmäktige

Svar på återremiss - 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 hon 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.
Förvaltningen redovisade svar på motionen den 23 augusti vid kommunstyrelsens
sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade (§224) då att återemittera ärendet med
motiveringen att förvaltningen ej bemött, eller på annat sätt kommenterat, motionärens
önskemål om att ”redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och vad
de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.
Vad gäller möjlighet att redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och
vad de har att erbjuda fattade kommunstyrelsen beslut den 23 augusti (§240) att det en gång i
kvartalet ska ske en redovisning av intresseanmälningar avseende mark och exploateringar till
kommunstyrelsen. Utifrån detta beslut bedömer förvaltningen politiken får ta del av externa
exploatörers som visat intresse och vad de har att erbjuda.

Beskrivning av ärendet
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 23 november 2020 med en motion som yrkade att:
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Tjänsteskrivelse
2021-08-31





Dnr KS 2020/1020

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.

Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 11 januari 2021. Motionen överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning.
Förvaltningen redovisade svar på motionen den 23 augusti vid kommunstyrelsens
sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade (§224) då att återemittera ärendet med
motiveringen att förvaltningen ej bemött, eller på annat sätt kommenterat, motionärens
önskemål om att ”redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och vad
de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.
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.
Vad gäller möjlighet att redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och
vad de har att erbjuda fattade kommunstyrelsen beslut den 23 augusti (§240) att det en gång i
kvartalet ska ske en redovisning av intresseanmälningar avseende mark och exploateringar till
kommunstyrelsen. Utifrån detta beslut bedömer förvaltningen politiken får ta del av externa
exploatörers som visat intresse och vad de har att erbjuda.

Barnkonsekvensanalys
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Tjänsteskrivelse
2021-08-31

Dnr KS 2020/1020

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 2021-08-31
Beslut KS 2021-08-23
Tjänsteskrivelse 2021-06-10
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020
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 stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef samhällsbyggnad

Marcus Starcke
Sektorchef stödfunktioner

Beslut skickas till
Malin.henriksson@stenungsund.se
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

§ 224

Dnr: KS 2020/1020

Svar på motion om bostadsplan för äldre, initierad av Lillemor
Arvidsson (M)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet med motiveringen att förvaltningen ej
bemött, eller på annat sätt kommenterat, motionärens önskemål om att ”redovisa för politiken
vilka externa exploatörer som visat intresse och vad de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.

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 hon 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-10
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020
Motion om bostadsplan för äldre initierad av Lillemor Arvidsson (M) 2020-11-23
Beslut kommunfullmäktige 2020-12-17 § 226, Anmälningsärende - Motion om bostadsplan
för äldre initierad av Lillemor Arvidsson (M)

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet återemittera
ärendet med motiveringen att förvaltningen ej bemött, eller på annat sätt kommenterat,
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23
motionärens önskemål om att ”redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat
intresse och vad de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen, med Maria Renfors (M)
motivering.
Beslut skickas till
Malin.henriksson@stenungsund.se
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-06-10

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2020/1020

Till kommunfullmäktige

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
2021-06-10

Dnr KS 2020/1020

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
2021-06-10

Dnr KS 2020/1020

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 stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef samhällsbyggnad

Marcus Starcke
Sektorchef stödfunktioner

Beslut skickas till
Malin.henriksson@stenungsund.se
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Bostadsförsörjningsprogram
för Stenungsunds kommun 2017-2020
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Typ av dokument

Beslut av

Beslutsdatum

Dnr

Dokumentägare

Giltighetstid

Framtagen av

Reviderad

Program

Sektorschef
Samhällsbyggnad

Kommunfullmäktige

2017-2020

2017-04-18 § 80

Tf beredning för bostadsförsörjningsprogram
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0156/16

Innehåll
Bostadsförsörjningsprogram 1
för Stenungsunds kommun 2017-2020
1
1. Om bostadsförsörjningsprogrammet
2. Regionala och nationella mål, planer och program
3. Kommunalt uppställda mål
4. Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar
5. Befolkningsutveckling
6. Befintligt bostadsbestånd
7. Behov och efterfrågan
8. Bostadsbyggande under programperioden

4
6
8
10
12
15
17
19

Bilaga 1									
Bilaga 2									

23
23

3

49

1. Om bostadsförsörjningsprogrammet

Övergripande

Utifrån Stenungsunds kommuns övergripande vision och mål har en tillfällig beredning för bostadsförsörjningsprogram reviderat kommunens senaste
bostadsförsörjningsprogram (Bostadsförsörjningsprogram 2012-2015) och arbetat fram Bostadsförsörjningsprogram 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 bostadsförsörjningsansvar 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 bostadsförsörjningen 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 uppsatta mål
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.

Enligt lagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjning
och, om det behövs, kommunal bostadsförmedling.
Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 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 försöka 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 programmet från regionala dokument. Västra Götalandsregionens Vision Västra Götaland – det goda Livet
är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra 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 programmet utvecklas frågor kopplade till kommunens
ansvar för bostadsförsörjningen.
4
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Programmet är tänkt att utgöra underlag för kommunens arbete med markförsörjningsplan, eventuell lokalförsörjningsplan, befolkningsprognos,
planförsörjning, bygglovshandläggning och investeringsbudget. Tillsammans med befolkningsprognosen är programmet en viktig del för verksamheternas 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 bostadsförsörjningsprogrammet:
• 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.

5
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2. Regionala och nationella mål,
planer och program
Nationella mål
Det övergripande målet för samhällsplanering,
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet 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 Götalandsregionen och kommunerna genom kommunförbunden. Visionen är den gemensamma utgångspunkten 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 kompetensutveckling, infrastruktur-kommunikationer, kultur
samt hälsa.

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. Investeringar i infrastruktur främjar en hållbar tillväxt
med god tillgänglighet till och inom Västra Götaland. Infrastrukturutbyggnad ska ta hänsyn till
natur- och kulturmiljöer, bidra till bättre bebyggelsemiljöer 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 medlemskommuner 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 invånare 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.
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Strukturbilden för Göteborgsregionen ligger till
grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar struktur inom regionen och ska vara ett stöd för kommunernas arbete
med bostadsförsörjning och översiktlig planering.
I strukturbilden ligger Stenungsund i ett av huvudstråken som utgör ryggraden i regionen. Tanken
är att huvudstråken ska utvecklas genom en attraktiv kollektivtrafik i enlighet med K2020. Bilden
redovisar utvecklingen av kärnan, stadsområdet,
huvudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna.

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 planeringstalet 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 bostadsförsörjningen bör ligga runt 1,5 % istället för det mer
traditionella 1%.
Lagstiftning
Den lagstiftning som i första hand styr kommunens 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.

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 förutsättningarna för en uthållig tillväxt. Om det går att gå
eller cykla till och från en station är mycket vunnet. Är det längre än en kilometer behövs en god
kollektivtrafik som knyter samman orten/bostadsområdet/verksamhetsområdet med stationen.

Byggnation på landsbygden
I linje med Hållbar tillväxt, strukturbilden och
Vision 2035 ska kommunen planera för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och
resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att
till exempel se till att bostadsområden lokaliseras
nära skola, förskola och kollektivtrafik. Det innebär att byggnationen ska präglas av att cirka 8590 % 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 service. 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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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 styrdokument (Stenungsunds kommuns vision samt
regionala styrdokument som Hållbar tillväxt, GR:s
strukturbild och K2020). Detta bostadförsörjningsprogram utgår från samma styrdokument och harmonierar 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 ökningen bör ligga på cirka l %. Befolkningsutvecklingen
har under den närmsta perioden fram till år 2015
varit genomsnittligt omkring 1 %.
Enligt översiktsplanen kräver en årlig befolkningsökning 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 ändamålsenlig bebyggelsestruktur där tyngdpunkten
av utbyggnaden ska ske väster om E6 ska prövas.
Skapa möjlighet för att en utbyggnad ska kunna
ske utmed kollektivtrafikstråket Spekeröd-Ucklum-Svenshögen.

I ÖP06 hänvisas till följande av kommunfullmäktige antagna delmål som har koppling till bostadsbyggnationen.
• I Stenungsund ska finnas en mångfald av boendeformer 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 utbyggnadsbehoven 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 lokaliseras med god tillgänglighet till kollektivtrafik
och dimensioneras så att grundläggande boendeservice 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 direkt koppling till jordbruket på platsen.
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4. Bostadsförsörjningsprogrammets
målsättningar
Kommunfullmäktige antog i augusti 2014 följande
vision för Stenungsunds kommun:
”Stenungsund, det goda samhället med framtidstro 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 dokument och redovisas under den kommunövergripande visionens inriktningar.
Inriktning: Attraktivt och välkomnande
• Kommunen ska verka för att skapa bostadsområden 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 planeringstal för byggande.

•
•
•
•
•
•

•

Samtidigt är det viktigt att utbyggnad av övrig
samhällservice ska gå i takt. Bedömning av planerat 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 kommunal 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 behövs 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.
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Inriktning: Ekologisk, ekonomisk och social
hållbar utveckling
• Bostadsområden bör planeras utifrån visionen
om ett hållbart samhälle.
• Kommunen ska uppmuntra byggnation av miljöanpassade 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 boendeformer och upplåtelseformer i ett och samma
område. Det måste också finnas billiga bostäder
att tillgå.
• Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska tillgänglighet 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 bygglovshanteringen och de regler som styr denna både i och
utanför detaljplan.
• Kommunen ska utarbeta bra och allsidig information som följer med bygglovsansökan.

Lokalisering
• Möjligheter för utbyggnad öster om E6 ska
prövas.
• Nybyggnation på lucktomter i etablerade områden och andra ounyttjade byggrätter inom
gällande detaljplaner bör stimuleras. Därigenom 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 befolkningsökningen på orten.
• Utbyggnaden av bostäder och infrastruktur bör
anpassas till förutsebara klimatförändringar
under bostädernas och infrastrukturens beräknade livslängd.
• Kommunen ska planera för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla 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 befolkningsutveckling. 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 befolkningsökningen 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.

Befolkningsutveckling 2011-2015
År

FolkFolkmängd ökning
2015 25 508 233

Ökning Födda Döda
%
0,9
254
218

Födelseöverskott
36

Inflyttade

Utflyttade

1 500

1 303

Flyttningsnetto
197

2014 25 275

343

1,4

287

181

106

1 433

1 195

238

2013 24 932
2012 24 868
2011 24 601

64
267
309

0,3
1,1
1,3

265
279
275

221
195
221

44
84
54

1 284
1 326
1 476

1 264
1 144
1 223

20
182
253

Källa: SCB

Förändring 2013-2015 per ålderskategori
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
25-44

1 783
5 983

1 758
6 030

1 755
6 042

-25
47

-3
12

-1,4
0,8

-0,2
0,2

-1,6
1,0

45-64

6 455

6 519

6 626

64

107

1,0

1,6

2,6

65-74
75-84
85-w
Total

2 718
1 414
509
24 932

2 778
1 478
545
25 275

2 813
1 561
537
25 508

60
64
36
343

35
83
211

2,2
4,5
7,1
1,4

1,3
5,6
-1,5
0,9

3,5
10,4
5,5
2,3

Källa: SCB
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Befolkningsförändringar 2013 – 2015 per delområde
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
Spekeröd

2 413
1 167

2 420
1 183

2 443
1 205

7
16

23
22

Ucklum

1 177

1 190

1 173

13

-17

Svenshögen

828

844

898

16

54

Ödsmål
Rest
Totalt

2 802 2 829 2 855 27
13
15
12
2
24 932 25 275 25 508 343

26
-3
233

Källa: SCB

Befolkningsprognos

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

Folkmängd

Folkökning

%

2016

25 715

207

0,8

2017
2018
2019
2020

25 920
26 225
26 580
26 945

205
305
355
365

0,8
1,2
1,4
1,4

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

I nedanstående tabell presenteras hur födelsenetto respektive flyttningsnetto prognostiseras
att utvecklas de kommande åren.
Prognostiserade befolkningsförändringar 2016-2020 (avrundat till närmaste 5-tal)
År

Födda Döda

2016

Folkmängd
25 715

Inflyttade

Utflyttade

215

Födelsenetto
60

275

2017
2018
2019
2020

25 920
26 225
26 585
26 945

280
280
290
295

Folkökning

1 250

Flyttningsnetto
150

1 400

220
225
230
230

60
60
60
65

1 400
1 500
1 560
1 580

1 250
1 255
1265
1 280

150
245
295
300

205
305
355
365

205

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 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
Spekeröd
Ucklum

2 443
1 205
1 173

2 440
1 205
1 170

2 430
1 200
1 250

2 400
1 180
1 265

2 500
1 265
1 255

2 595
1 240
1 230

152
35
57

6
3
5

Svenshögen

898

900

900

895

880

865

-33

-4

Ödsmål
Rest
Totalt

2 855
12
25 508

2 850
10
25 715

2 835
15
25 920

2 800
15
26 225

2 740
15
26 580

2 685
15
26 945

-170
3
1 437

-6
25
6

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

Förändringar 2015 – 2020 per åldersgrupp

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

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. Befolkningsökningen prognostiseras vara högre under de närmaste åren jämfört med den senare delen av prognosperioden. De närmaste årenberäknas befolkningen öka med mellan 17 000 –20 000 invånare per år.
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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.
Befintligt bostadsbestånd 2013-2015
2013

2014

2015

Förändring 2013-2015

Småhus

7 032

7 080

7 144

112

Flerbostadshus
Övriga hus

3 086
185

3 085
186

3 147
217

61
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.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 2011-2015
Flerbostadshus

Småhus

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2011

2012

2013

2014

2015

Källa: SCB
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Upplåtelseformer

Det kalkylerade bostadsbeståndet var den 31 december 2015 fördelat på nedanstående
sätt i de olika delområdena.
Antal bostäder efter upplåtelseform per kommundel och totalt
Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

Total

Norum

2 726

1 022

2 663

6 411

Stora Höga
Jörlanda
Spekeröd
Ucklum

17
73
14
8

145
122
0
37

918
758
438
404

1 080
953
452
449

Svenshögen
Ödsmål
Totalt

115
43
2 663

0
20
1 346

249
995
6 425

364
1 058
10 767

Andel bostäder efter upplåtelseform per kommundel och totalt
Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

97%

100%

94%

90%

85%

90%

80%

80%

68%

70%

60%

60%
50%

43%

42%

40%

32%

30%
20%

25%
16%

10%

13%
2%

8%

13%

0%
Norum

Stora Höga

Jörlanda

3%

2%

0%

Spekeröd

13%

8%

Ucklum

0%

Svenshögen

4% 2%

Ödsmål

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 upplåtelseformer åt mellan de olika delområdena.
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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 intresseanmälningar från bostadssökande. Bolaget står för cirka
20 % av den totala andelen bostäder i kommunen.
Efterfrågan på lägenheter är stor och uthyrningsgraden under 2015 var över 99 %.
Stenungsundshem AB ägs av Stenungsunds kommun och bolaget är en del av kommunens verksamhet. I ägardirektiv för Stenungsundshem står
att syftet och målsättningen för bolagets verksamhet 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 hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömässigt samt att bolagets innehav av hyresrätter är ett
viktigt inslag i kommunens ambitioner att tillhandahålla 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 dokumentet Avgifter och regler för tomt- och småhuskön i
Stenungsunds kommun. I de områden där utbudet
av tomter har funnits de senaste åren har efterfrågan 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.

Särskilda grupper

Kommunen måste enligt Socialtjänstlagen (SoL)
tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre
med omfattande behov av service, stöd och omvårdnad. 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 funktionsnedsättningar. Viss inventering av tillgänglighet i
befintligt lägenhetsbestånd har gjorts. Av Stenungsundshems 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 bostadsanpassningsbidrag 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. Kommunen arbetar även med möjligheten att införa hyresgarantier. 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 projektanställd och har regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få
ett eget hyreskontrakt på en lägenhet.
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Nyanlända

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 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 lediga 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

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 bostadsbyggandet direkt kan påverka befolkningsförändringen
i dessa grupper. Bostadsbehovet hos ungdomarna
i Stenungsunds kommun ska så långt som möjligt
tillgodoses.

Socialstyrelsens använder en bred definition av
hemlöshet, som omfattar fyra olika situationer som
personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det handlar om:
• personer som är hänvisade till akutboende,
härbärge, jourboende eller är uteliggare
• personer som är intagna/ inskrivna på antingen: 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/ träningslägenhet/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 mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt
hos privatperson.
Fler billiga boendealternativ efterfrågas för att möta
behovet.
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8. Bostadsbyggande under
programperioden
Mål för nybyggnation under perioden

Stenungsunds kommun - delområden

Kommunens huvudinriktning är att minst en tredjedel 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 expansion. 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 planberedskap och med att strategiskt köpa in mark för
detta ändamål.

Inriktning på bostadsbyggandet under
programperioden
Fördelningen mellan ägarformer och upplåtelseformer 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 flerfamiljshus måste en blandning av upplåtelseformer
kunna medges.
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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

Hällebäck

13

Kopper 2:8, 2:11

32

Kvarnängen

39

Kyrkenorum 4:210

15

Norra Hallerna

20

Norra Hallerna

25

25

ÄGI

Norums Torp 1:30

25

25

ÄGI

Norums Torp 1:33

8

8

Nyborgsvägen

40

20

20

BR

Nyborgsvägen

40

20

20

HR

Nösnäs 1:89

39

18

6

BR

Solgårdsterrassen

88

Solgårdsterrassen

80

Stenunge strand

39

39

BR

Stenungstorg

40

40

HR

Äggestorp 11:55

8

8

BR

60
7

ÄHR

6

ÄGI

32

HR

39

HR*
15

HR
20

15

30

BR

HR

40

48

BR

30

20

HR

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

50

50

HR/BR

5

ÄGI

Spekeröd
Kännestorp 2:25
Ucklum
Grössbyn 1:34

20

5

Härgusseröd 1:3 m.fl.

35

35

10

HR/BR

Ödsmål
Starrkärr 3:1

2

2

ÄGI

Utomplan
Diverse

40

10

10

10

10

Summa

1 292

248

230

381

433

BR = Bostadsrätter		

ÄGI = Äganderätt i småhus i tätort

HR = Hyresrätter

ÄGU = Äganderätt i småhus utanför tätort

HR* = Hyresrätt, tillfälligt bygglov

ÄBR = Äldreboende bostadsrätter
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ÄGU

ÄHR = Äldreboende hyresrätter

Bostadsbyggandet i kommunen
per delområden
Bedömning av planerat byggande

Under perioden som bostadsförsörjningsprogrammet omfattar planeras för cirka 1 300 bostäder. 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 Stenungsund och är kommunens folkrikaste delområde.
I området finns såväl lägenheter som fristående
småhus. I översiktsplanen redovisas utbyggnadsområden 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 Stenunge 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 lokaler för handel och verksamheter.
Inriktning på byggandet under perioden
Byggandet under perioden utgörs huvudsakligen av kompletteringar och förtätningar av befintlig bebyggelse. I enlighet med strukturbilden för
GR utnyttjas centrala lägen för att ge de nya bostäderna 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.

Stora Höga

Stora Höga, en av kommunens södra delar, har
goda allmänna kommunikationer och bra pendlingsavstånd till Göteborg. Delområdet består mest
av fristående villor och har en relativt ung befolkning. Området har de senaste åren varit ett av kommunens mest populära och växande delområden.
Planerat byggande
I Stora Höga finns ett område som planreserv som
tidigare har nyttjats som husvagnscamping. Området beräknas att byggas med cirka 120 bostäder under 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 redovisas 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 Kvarnhöjden. 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.
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Spekeröd

Svenshögen

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

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

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.

Inriktning på byggandet under perioden
Inriktningen är att utveckla en tätare samhällsbildning runt gamla E6 och i anslutning till Spekeröds
kyrka och de befintliga bebyggelsegrupper som
finns i området idag. Kompletterande bostadsbebyggelse får utvecklas i tätare och glesare former
tillsammans med verksamheter som inte är störande 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. Bebyggelsen består huvudsakligen av enbostadshus
blandade med serviceanläggningar och mindre
verksamheter. I översiktsplanen redovisas utbyggnadsområden 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, beroende 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 friliggande villor bör uppföras, för att erbjuda ett blandat
utbud av nya bostäder.

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 motsvarande cirka 100 bostäder fram till år 2025.

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. Under de senaste åren har Ödsmål ökat sin befolkning
och nybyggnation av bostäder genomförts. Fritidsområden 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 programåren 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 utbyggnadsområdena 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 markanvisningsavtalet 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 kommunen 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 kommunägd 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, företagsetableringar 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 bedömningsgrunder 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 avgörande 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 bostadsförsörjningsprogram

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 utbyggnadsbehoven 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 upplåtelseformer 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 boendekostnad. Miljöfrågor som till exempel minskning av
transporter, kretsloppsanpassning och uppvärmning ska prioriteras vid nyproduktion och i befintlig bebyggelse.
Att alla orter ska ha möjlighet att utvecklas innebär
att det bör finnas möjlighet för ny bostadsbebyggelse på orten. Utbyggnadstakten måste vara balanserad för att den kommunala service som krävs ska
kunna byggas ut i samma takt. En lämplig utbyggnadstakt 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 söder 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 samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att exempelvis se till att skola, förskola och kollektivtrafik finns
nära bostäderna. Samtidigt är det viktigt att alltid se
utbyggnaden av bostäder, kommunal och kommersiell service, näringslivet, infrastruktur, kommunikationer, tillgång till naturområden och så vidare,
som en enhet där de olika delarna är beroende av
varandra.
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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.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 263

Dnr: KS 2021/278

Redovisning av partistödet 2020 samt utbetalning av partistöd för
2022
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att notera partiernas redovisning av hur partistödet har använts
2020 och beslutar att betala ut partistöd för år 2022 enligt följande:
Centerpartiet 75 684 kronor
Liberalerna 92 820 kronor
Kristdemokraterna 75 684 kronor
Miljöpartiet 58 548 kronor
Moderaterna 229 908 kronor
Socialdemokraterna 264 180 kronor
Stenungsundspartiet 75 684 kronor
Sverigedemokraterna 127 092 kronor
Vänsterpartiet 75 684 kronor
Sammanfattning av ärendet
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år
ska partierna inkomma med underlag till kommunen som redovisar hur partierna har använt
föregående års partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har
inkommit med redovisning inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att
stödet lämnats. Redovisningen ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet
används till det syfte som stödet ges.
Sverigedemokraternas partistöd för år 2022 minskas med ett mandatbelopp (17 136 kronor)
med anledning av att partiets representation minskat med ett mandat i kommunfullmäktige
(tom stol).
Av kommunallagen framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av
kommunfullmäktige varje år.

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-27
Underlag från Centerpartiet 2021-05-04
Underlag från Liberalerna 2021-04-29
Underlag från Kristdemokraterna 2021-06-16
Underlag från Miljöpartiet 2021-06-22
Underlag från Moderaterna 2021-05-25
Underlag från Socialdemokraterna 2021-05-11
Underlag från Sverigedemokraterna 2021-06-28
Underlag från Stenungsundspartiet 2021-06-14
Underlag från Vänsterpartiet 2021-04-07
Bilaga, beräkning av partistöd 2021-08-27
Beslut skickas till
Marcus.starcke@stenungsund.se
Maria.holmberg@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-08-30

Maja Liisa Odelius
Kommunsekreterare

Dnr KS 2021/278

Till kommunfullmäktige

Redovisning av partistödet 2020 samt utbetalning av partistöd för
2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att notera partiernas redovisning av hur partistödet har använts
2020 och beslutar att betala ut partistöd för år 2022 enligt följande:
Centerpartiet 75 684 kronor
Liberalerna 92 820 kronor
Kristdemokraterna 75 684 kronor
Miljöpartiet 58 548 kronor
Moderaterna 229 908 kronor
Socialdemokraterna 264 180 kronor
Stenungsundspartiet 75 684 kronor
Sverigedemokraterna 127 092 kronor
Vänsterpartiet 75 684 kronor
Sammanfattning av ärendet
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år
ska partierna inkomma med underlag till kommunen som redovisar hur partierna har använt
föregående års partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har
inkommit med redovisning inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att
stödet lämnats. Redovisningen ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet
används till det syfte som stödet ges.
Sverigedemokraternas partistöd för år 2022 minskas med ett mandatbelopp (17 136 kronor)
med anledning av att partiets representation minskat med ett mandat i kommunfullmäktige
(tom stol).
Av kommunallagen framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av
kommunfullmäktige varje år.
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Tjänsteskrivelse
2021-08-30

Dnr KS 2021/278

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Kommunfullmäktige fastställde den 19 maj 2014 § 64 regler för partistöd i Stenungsunds
kommun. Enligt dessa regler ska fördelningen av partistöd endast betalas ut för mandat där en
vald ledamot är fastställd med stöd av 2 kap 10 §.
Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat som fördelas enligt
följande:
20 % av prisbasbeloppet per parti och år.
80 % av budgeterat belopp per mandat och år.
År 2021 beräknas prisbasbeloppet till 47 600 kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom ram.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet avser redovisning av partistöd och bedöms inte påverka barn.
Juridisk bedömning
Det framgår av kommunallagen att kommuner får ge stöd till partier för att stärka deras
ställning i den lokala demokratin. Det framgår också att partierna årligen ska redovisa hur de
har använt partistödet samt att kommunfullmäktige årligen ska besluta om utbetalning av
partistöd.
Av kommunens regler för partistöd (4 §) framkommer det att vid fördelningen av partistöd
beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd
utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Partistöd lämnas inte till så
kallade tomma stolar, och en stol betraktas som tom när länsstyrelsen inte har något namn att
tillgå vid ny sammanräkning efter avsägelse från en ledamot i fullmäktige (SKR:s cirkulär
14:12).
Sverigedemokraterna har en tom stol i kommunfullmäktige, efter att Glenn Ottosson begäran
om entledigande godkändes av kommunfullmäktige den 10 juni 2021. Vid begäran om ny
sammanräkning kunde länsstyrelsen inte utse en ny ledamot för Sverigedemokraterna i
kommunfullmäktige. Vid ingången av år 2022 har en stol för Sverigedemokraterna varit tom i
över sex månader. Bedömning är därför att Sverigedemokraternas partistöd för år 2022 ska
minskas med summan av ett mandatbelopp (17 136 kronor).
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Tjänsteskrivelse
2021-08-30

Bedömning utifrån Agenda 2030
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-27
Underlag från Centerpartiet 2021-05-04
Underlag från Liberalerna 2021-04-29
Underlag från Kristdemokraterna 2021-06-16
Underlag från Miljöpartiet 2021-06-22
Underlag från Moderaterna 2021-05-25
Underlag från Socialdemokraterna 2021-05-11
Underlag från Sverigedemokraterna 2021-06-28
Underlag från Stenungsundspartiet 2021-06-14
Underlag från Vänsterpartiet 2021-04-07
Bilaga, beräkning av partistöd 2021-08-27
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Helena Maxon
Administrativ chef

Beslut skickas till
Marcus.starcke@stenungsund.se
Maria.holmberg@stenungsund.se

78

Dnr KS 2021/278

79

81

83

85

86

87

89

91

93

95

97

99

101

102

103

105

106

107

108

109

111

113

115

117

119

121

123

125

Beräknat 2021-08-27
Prisbasbelopp 2021 = 47 600
Parti

Mandat

Grundbelopp

Belopp/
mandat

Partistöd
2022

basbelopp 2021
45% av 47600
ledamöter
21420*51=

47,600
21,420
51
1,092,420

S

14

24,276

239,904

264,180

M

12

24,276

205,632

229,908

Kd

3

24,276

51,408

75,684

L

4

24,276

68,544

92,820

V

3

24,276

51,408

75,684

C

3

24,276

51,408

75,684

20 %= grundbelopp

20%
218,484

Mp

2

24,276

34,272

SD

6

24,276

102,816

58,548
127,092

80%=mandatbelopp

873,936

ST

3

24,276

51,408

75,684

Mandat:

51

218,484

856,800

1,075,284

SPI
51

SD:s partistöd har reducerats med ett mandatbelopp, 17 136 kronor, med anledning av en tom stol.

127

9

24,276

(per parti)

51

17,136

(per mandat)

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 264

Dnr: KS 2021/539

Uppdaterat reglemente för intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för intern kontroll.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvarar varje nämnd och styrelse för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Intern kontroll är en process som är en del av
styrsystemet i kommunen. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når
sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att
verksamheten efterlever lagar och regler.
Reglementet för internkontroll har reviderats för att förtydliga kommunens arbete med intern
kontroll. Vissa språkliga justeringar har också gjorts.
Beslutsunderlag
Protokoll allmänna utskottet 2021-08-31 § 80
Tjänsteskrivelse 2021-06-04
Reglemente för intern kontroll
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
128

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

§ 80

Dnr: KS 2021/539

Uppdaterat reglemente för intern kontroll
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för intern kontroll.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvarar varje nämnd och styrelse för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Intern kontroll är en process som är en del av
styrsystemet i kommunen. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når
sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att
verksamheten efterlever lagar och regler.
Reglementet för internkontroll har reviderats för att förtydliga kommunens arbete med intern
kontroll. Vissa språkliga justeringar har också gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-04
Reglemente för intern kontroll
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
129

Tjänsteskrivelse
2021-06-02

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/539

Till kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för intern kontroll
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för intern kontroll.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvarar varje nämnd och styrelse för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Intern kontroll är en process som är en del av
styrsystemet i kommunen. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når
sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att
verksamheten efterlever lagar och regler.
Reglementet för internkontroll har reviderats för att förtydliga kommunens arbete med intern
kontroll. Vissa språkliga justeringar har också gjorts.
Beskrivning av ärendet
Reviderat reglemente
Den 22 april 2013 reviderades kommunens reglemente för intern kontroll som antogs den 15
november 2004. Förvaltningen har sett över reglementet och föreslår förtydligande
korrigeringar samt vissa språkliga justeringar.
Kommentarer till förändringar:
1§ Syfte med intern kontroll
Stycket har förkortats och förtydligats. Bland annat förtydligas att internkontrollarbetet
fokuserar på strukturer, system och processer för att säkerställa att verksamhet bedrivs i
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Därtill har stycket förtydligats
med att den interna kontrollen även ska bidra till att varumärket Stenungsunds kommun inte
skadas av oönskade händelser samt att internkontroll ska ses som en naturlig del av
verksamhetsutvecklingen och är del av ledningssystemet.
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Tjänsteskrivelse
2021-06-02

Dnr KS 2021/539

§3 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren
I reglementet framgår inte längre att utskotten måste bereda frågor som rör internkontroll. Ett
ärende ska beredas i utskotten endast om det behövs. Behov av beredning avgörs i samband
med att dagordningen till de politiska instanserna fastställs.
§4 Kommundirektör
Språklig justering från kommunchef till kommundirektör. Stycket har också förkortats.
§5 Samtliga anställda
Den enskilda paragrafen rörande verksamhetschefs ansvar har tagits bort och finns nu under
paragraf ”samtliga anställda”. Ett förtydligande har också gjorts att brister som upptäcks ska
rapporteras omedelbart i syfte att minska bristens påverkan på den kommunala verksamheten.
§6 Revisorer
Nytt stycke som tydliggör revisorernas roll vad gäller intern kontroll.
Ekonomiska konsekvenser
Reglementet för intern kontroll och hela processen för intern kontroll har som grundläggande
syfte att säkerställa att resurser används på ändamålsenligt sätt och till att bidra med ständiga
förbättringar genom lärande. Det kan bidra till effektiviseringar och minimera förluster. Det
kostar resurser i form av bland annat arbetstid inom förvaltningen. Därmed inte nödvändigtvis
tillkommande kostnader då verksamheterna redan idag utför uppföljning och kontroll.
Processen för intern kontroll avser att systematisera dokumentationen av uppföljning och
kontroll som i stor utsträckning redan finns.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet rör en revidering av ett reglemente. Därmed berör det inte barn.
Juridiska bedömningar
De förslagna förändringarna är föreslagna utifrån överensstämmelse med kommunallag,
gällande delegationsordning, ekonomiska styrprinciper, Värdegrund – medarbetar- och
ledarskap, Riktlinjer för upphandling och inköp, attestreglemente, regler gällande muta och
bestickning.
Bedömning utifrån Agenda 2030
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-04
Reglemente för intern kontroll
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Tjänsteskrivelse
2021-06-02

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Reglemente för intern kontroll
Stenungsunds kommun

Typ av dokument
Reglemente
Dokumentägare
Kansli

Beslutat av

Beslutsdatum

Giltighetstid
Tillsvidare

Framtaget av
Utvecklingsledare
Stödfunktioner

Dnr
0624/01, 0073/13
Reviderad
2013-04-22, § 79

1
133

Reglemente för intern kontroll
1§ Syfte med intern kontroll
Detta reglemente syftar till att säkerställa att nämnder och styrelser upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa
att följande övergripande mål uppnås:






att verksamheter bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig
och rättvisande
att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
att skydda organisationen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier,
misstankar och andra skador.
att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och
ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag
och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ska även bidra till att varumärket
Stenungsunds kommun inte skadas av oönskade händelser. Den interna kontrollen ska ses
som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och är del av ledningssystemet.

Organisering och ansvar av intern kontroll
2§ Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta
kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas
utifrån koncernens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar för/av/till detta reglemente
Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande anvisningar, regler samt
tillämpningsanvisningar till detta reglemente.
Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet.
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i
myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala bolagen.
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§3 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren
Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom
respektive nämnds ansvarsområde1.

§4 Kommundirektör
Kommundirektör ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom den gemensamma
förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

§5 Samtliga anställda
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler, anvisningar, rutiner med mera
Brister som upptäcks genom den interna kontrollen eller brister i kontrollsystemet ska
rapporteras till överordnad chef omedelbart. Avsikten med den interna kontrollen är att
eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet
med den omedelbara rapporteringen är att man inom respektive verksamhet omgående ska
kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som uppmärksammats.
Alla brister som hittas i internkontrollarbetet ska dokumenteras.

§6 Revisorer
Revisorerna prövar om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig2
Revisorernas kontrollerar att respektive nämnd har fungerande system för intern kontroll.

1
2

Kommunallag (2017:725) 6 kap. 6 §
Kommunallag (2017:725) 12 kap. 1 §

3
135

Bilaga
2021-09-02

Dnr KS 2021/539

Björn Wikman

Revideringar av reglemente för intern kontroll

Gammalt reglemente

Nytt reglemente

1§ Syfte

1§ Syfte

Detta reglemente syftar till att säkerställa att
kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill
säga de ska med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande mål nås:

Detta reglemente syftar till att säkerställa att nämnder
och styrelser upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande övergripande mål
uppnås:

• verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de
mål som fastställts
• verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt
• förtroendevalda och personal ska skyddas från
oberättigade misstankar
• fattade beslut ska verkställas och följas upp
• kommunens tillgångar ska tryggas och förluster
minimeras
• lagar, förordningar, föreskrifter och avtal och andra
bestämmelser ska efterlevas
• resurser används i enlighet med fattade beslut
(måluppfyllelse)
• fastställda styrdokument följs
• kommunen har en rättvisande, tillförlitlig och
ändamålsenlig redovisning
• redovisningsrutiner, administrativa rutiner och ITsystem är tillfredsställande
• Ständigt förbättrad effektivitet i förvaltningen

• att verksamheter bedrivs ändamålsenligt och
kostnadseffektivt
• att informationen och rapporteringen om
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och
rättvisande
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
• att skydda organisationen och dess medarbetare från
risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra
skador.
• att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister
Med intern kontroll avses de strukturer, system och
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med
beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den
interna kontrollen ska även bidra till att varumärket
Stenungsunds kommun inte skadas av oönskade
händelser. Den interna kontrollen ska ses som en
naturlig del av verksamhetsutvecklingen och är del av
ledningssystemet.
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Bilaga
2021-09-02

Dnr KS 2021/539

2§ Kommunstyrelsen

3§ Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.
I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med
intern kontroll (upprätta kontrollorganisation) inom
koncernen samt att se till att det organiserade arbetet
utvecklas utifrån koncernens behov av kontroll.

Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.
I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med
intern kontroll (upprätta kontrollorganisation) inom
koncernen samt att se till att det organiserade arbetet
utvecklas utifrån koncernens behov av kontroll.

Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar
för/av/till detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar till
detta reglemente.

Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och
löpande följa upp det interna kontrollsystemet.

Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och
löpande följa upp det interna kontrollsystemet.

Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern
kontroll utvärdera kommunens samlade system för
intern kontroll och vid behov förbättra systemet.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern
kontroll utvärdera kommunens samlade system för
intern kontroll och vid behov förbättra systemet.

Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna och
överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna och
överförmyndaren.

Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.
3§ Kommunstyrelsens utskott

3§ Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden
gällande intern kontroll inom
utskottets kompetensområde innan de beslutas av
kommunstyrelsen.

Borttaget

Utskotten ska löpande informera sig om den interna
kontrollen i verksamheter inom sitt
kompetensområde
Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott
bereder övergripande ärenden gällande
intern kontroll.
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§4 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren

§3 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren

Myndighetsnämnderna och överförmyndaren ansvarar
för den interna kontrollen av
myndighetsutövningen inom respektive nämnds
ansvarsområde.

Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden
ansvarar för den interna kontrollen inom respektive
nämnds ansvarsområde.

§5 Kommunchef

§4 Kommundirektör

Kommunchefen ansvarar för att en god intern kontroll
upprätthålls inom den gemensamma
förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens
anvisningar. Kommunchefen ska löpande
rapportera till personal- och ekonomiutskottet och
kommunstyrelsen om hur den interna
kontrollen fungerar.

Kommundirektör ansvarar för att en god intern kontroll
upprätthålls inom den gemensamma förvaltningen i
enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

§6 Verksamhetschef

§5 Samtliga anställda

Verksamhetschefen ansvarar för att leda arbetet med att
åstadkomma och upprätthålla en god
intern kontroll inom verksamhetsområdet samt för
utformning av konkreta regler och
anvisningar gällande den interna kontrollen inom
verksamhetsområdet. Verksamhetschefen
ansvarar för och initierar rapportering till kommunchef
och kommunstyrelsens utskott.

Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler,
anvisningar, rutiner med mera

§7 Samtliga anställda
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler,
anvisningar, rutiner m.m.
Brister som upptäcks genom den interna kontrollen eller
brister i kontrollsystemet ska
rapporteras till överordnad chef.

Brister som upptäcks genom den interna kontrollen eller
brister i kontrollsystemet ska rapporteras till överordnad
chef omedelbart. Avsikten med den interna kontrollen
är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter
ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den
omedelbara rapporteringen är att man inom respektive
verksamhet omgående ska kunna vidta åtgärder för att
komma tillrätta med de fel och brister som
uppmärksammats. Alla brister som hittas i
internkontrollarbetet ska dokumenteras.

§6 Revisorer
Revisorerna prövar om den interna kontrollen som görs
inom nämnderna är tillräcklig. Revisorernas
kontrollerar att respektive nämnd har fungerande
system för intern kontroll.
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1§ Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande mål nås:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts
verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt
förtroendevalda och personal ska skyddas från oberättigade misstankar
fattade beslut ska verkställas och följas upp
kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras
lagar, förordningar, föreskrifter och avtal och andra bestämmelser ska efterlevas
resurser används i enlighet med fattade beslut (måluppfyllelse)
fastställda styrdokument följs
kommunen har en rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig redovisning
redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande
Ständigt förbättrad effektivitet i förvaltningen

2§ Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta
kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas
utifrån koncernens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar för/av/till detta reglemente.
Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.
Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet.
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i
myndighetsnämnderna och överförmyndaren.
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen.

3§ Kommunstyrelsens utskott
Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden gällande intern kontroll inom
utskottets kompetensområde innan de beslutas av kommunstyrelsen.
Utskotten ska löpande informera sig om den interna kontrollen i verksamheter inom sitt
kompetensområde
2
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Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott bereder övergripande ärenden gällande
intern kontroll.

§4 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren
Myndighetsnämnderna och överförmyndaren ansvarar för den interna kontrollen av
myndighetsutövningen inom respektive nämnds ansvarsområde.

§5 Kommunchef
Kommunchefen ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom den gemensamma
förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Kommunchefen ska löpande
rapportera till personal- och ekonomiutskottet och kommunstyrelsen om hur den interna
kontrollen fungerar.

§6 Verksamhetschef
Verksamhetschefen ansvarar för att leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god
intern kontroll inom verksamhetsområdet samt för utformning av konkreta regler och
anvisningar gällande den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. Verksamhetschefen
ansvarar för och initierar rapportering till kommunchef och kommunstyrelsens utskott.

§7 Samtliga anställda
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler, anvisningar, rutiner m.m.
Brister som upptäcks genom den interna kontrollen eller brister i kontrollsystemet ska
rapporteras till överordnad chef.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 266

Dnr: KS 2021/542

Uppdrag i strategisk plan 2021 - utreda och om möjligt effektivisera
fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader och
miljöpåverkan
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört, med tillägg att
kommunens fordon alltid ska tankas med det drivmedel som innehåller högst andel biobränsle
som finns tillgängligt inom kommunens geografiska område.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har genom strategisk plan 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader
och miljöpåverkan.
Stenungsunds kommun har en gemensam central fordonshantering med Kungälvs, Tjörns och
Lilla Edets kommuner. Målen med den centrala fordonshanteringen är bland annat att
effektivisera nyttjandet av kommunens fordonsflotta, reducera antalet fordon, reducera
kostnaderna genom samordnade upphandlingar och inköp, säkerställa verksamhetens tillgång
till välfungerande fordon samt öka antalet miljövänliga fordon. Målen uppnås genom att den
centraliserade fordonshanteringen arbetar med samordnade upphandlingar och inköp,
uppföljning av nyttjande av fordon och åtgärder kopplat till denna uppföljning samt central
anskaffning, administration, underhåll och avyttring av fordon. Dessutom kartlägger den
centrala fordonshanteringen att nyttjande av fordon och föreslår hur kommunens kan optimera
sin fordonspark.
Det finns en möjlighet att minska fordonsflottans miljöpåverkan. Det förutsätter dock en
utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur. Utan en utbyggnad kan inte upphandling av
miljöbilar ske, eftersom fordonen inte kan laddas inför användning.
Beslutsunderlag
Protokoll allmänna utskottet 2021-08-31 § 81
Tjänsteskrivelse 2021-05-28
Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson föreslår tillägg om att kommunens fordon alltid ska tankas med det
drivmedel som innehåller högst andel biobränsle som finns tillgängligt inom kommunens
geografiska område.
Jan Rudén (S), Maria Renfors (M), Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker
Linda-Maria Hermanssons (C) tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med allmänna utskottets
förslag och konstaterar att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla Linda-Maria Hermanssons (C)
tilläggsförslag och finner tilläggsförslaget antaget.
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

§ 81
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Uppdrag i strategisk plan 2021 - utreda och om möjligt effektivisera
fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader och
miljöpåverkan
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har genom strategisk plan 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader
och miljöpåverkan.
Stenungsunds kommun har en gemensam central fordonshantering med Kungälvs, Tjörns och
Lilla Edets kommuner. Målen med den centrala fordonshanteringen är bland annat att
effektivisera nyttjandet av kommunens fordonsflotta, reducera antalet fordon, reducera
kostnaderna genom samordnade upphandlingar och inköp, säkerställa verksamhetens tillgång
till välfungerande fordon samt öka antalet miljövänliga fordon. Målen uppnås genom att den
centraliserade fordonshanteringen arbetar med samordnade upphandlingar och inköp,
uppföljning av nyttjande av fordon och åtgärder kopplat till denna uppföljning samt central
anskaffning, administration, underhåll och avyttring av fordon. Dessutom kartlägger den
centrala fordonshanteringen att nyttjande av fordon och föreslår hur kommunens kan optimera
sin fordonspark.
Det finns en möjlighet att minska fordonsflottans miljöpåverkan. Det förutsätter dock en
utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur. Utan en utbyggnad kan inte upphandling av
miljöbilar ske, eftersom fordonen inte kan laddas inför användning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-28
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
144

Tjänsteskrivelse
2021-05-28

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/542

Till kommunfullmäktige

Svar på uppdrag i strategisk plan 2021 - utreda och om möjligt
effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov,
kostnader och miljöpåverkan
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har genom strategisk plan 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader
och miljöpåverkan.
Stenungsunds kommun har en gemensam fordonshantering med Kungälvs, Tjörns och Lilla
Edets kommuner. Målen med den gemensamma fordonshanteringen är bland annat att
effektivisera nyttjandet av kommunens fordonsflotta, reducera antalet fordon, reducera
kostnaderna, säkerställa verksamhetens tillgång till välfungerande fordon samt öka antalet
miljövänliga fordon. Målen uppnås genom att den gemensamma fordonshanteringen arbetar
med samordnade upphandlingar och inköp, uppföljning av nyttjande av fordon och åtgärder
kopplat till denna uppföljning samt central anskaffning, administration och avyttring av
fordon.
Förvaltningens bedömning är att nuvarande organisation för fordonshantering säkerställer
fortsatt effektivisering av kostnaderna för kommunens verksamhetsfordon, samt att det finns
en möjlighet att utveckla fordonsflottan utifrån en miljömässig aspekt. Det förutsätter dock en
utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur. Utan en utbyggnad kan inte upphandling av
miljöbilar ske, eftersom fordonen inte kan laddas inför användning. Medel för investeringar i
laddinfrastruktur finns avsatta i strategisk plan.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige har genom strategisk plan 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader
och miljöpåverkan.
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Stenungsunds kommun har sedan 2014 en gemensam fordonshantering med Kungälvs, Tjörns
och Lilla Edets kommuner. Innan kommunen inledde samarbetet hade respektive enhetschef
själv hand om inköp, administration, underhåll och avyttring av fordon. Den decentraliserade
hanteringen var ineffektiv, resulterade i negativa verksamhetskonsekvenser, innebar dåligt
resursutnyttjande och ledde generellt till suboptimering. I Stenungsunds kommun sköts nu all
fordonshantering centralt med verksamheternas bästa, ekonomi och miljöperspektivet i fokus.
I korthet innebär den gemensamma fordonshanteringen att fyra kommuner delar på två
årsanställda som ombesörjer de samarbetande kommunernas hela fordonsflotta. Syftet med
samarbetet är att sänka kommunernas fordonsrelaterade kostnader samt att upprätthålla
kvalitet och effektiv hantering genom en övergripande förvaltning. Målen med den
gemensamma fordonshanteringen är att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Effektivisera nyttjandet av den befintliga fordonsflottan.
Reducera kostnaderna genom samordnade upphandlingar och avrop.
Reducera antalet fordon.
Minimera fordonsrelaterad administration.
Öka antalet miljövänliga fordon med mål att uppnå ett fossilt oberoende.
Minska och förebygga skador på fordon och person.
Säkerställa tillgången till välfungerande fordon.

Den gemensamma fordonshanteringen omfattar följande funktioner avseende fordon och
fordonsrelaterade tjänster/varor:








Initiera upphandlingar och avrop utifrån respektive kommuns behov.
Samordna upphandlingar och avrop.
Bistå med råd och expertkunskap samt upprätta förslag till förfrågningsunderlag.
Kartlägga och föreslå hur nyttjandet av fordonen kan optimeras.
Löpande utveckla samarbetet och föreslå åtgärder för att målen med detta avtal ska
uppnås.
Utarbeta förslag till strategier, policys, rutiner och andra styrdokument.
Ombesörja förvaltningen av respektive kommuns fordonsflotta. I detta ingår bland
annat att följa upp nyttjandet samt initiera behov av byte av fordon utifrån
avtal/ålder/mätarställning.

Den gemensamma fordonshanteringen förvaltar idag cirka 550 fordon, varav 146 för
Stenungsunds kommun. Kostnaden för respektive kommun för den centrala organisationen
motsvarar ungefär en halvtidstjänst.
Under de senaste åren har kommunens fordonsflotta föryngrats och förbättrats vad gäller
samtliga fordon, framför allt i volymverksamheternasåsom exempelvis vård och omsorg
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vilken innehar cirka 75 procent av fordonsflottan. Majoriteten av alla fordon är tillverkade
2018 eller senare.
Kommunen har också en gemensam personbilspool kallad transportpoolen som är kopplad till
Medborgarservice. Verksamheter som inte har ett behov av egna fordon kan boka personbilar
ur transportpoolen och använda dessa i den mån de är i behov av dem. Beläggningsgraden för
transportpoolen är god. I grafen nedan framgår beläggningsgraden under arbetstid mellan
januari 2018 och juli 2021.

Beläggningsgrad under arbetstid januari 2018 till juli 2021
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Det praktiska arbetet kring fordonen såsom tvätt, däckbyte, transporter till verkstad för service
och skador, handräckning vid incidenter om bilen inte starter etcetera utförs av
arbetsmarknadsenheten (AME) med en arbetsledare och arbetsträningsplatser. Det finns ett
etablerat och nära samarbete som sker mellan den centrala funktionen, medborgarservice och
AME.
Möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader och
miljöpåverkan
Genom den centraliserade funktionen har kommunen en effektiv styrning och struktur för
hantering av kommunens fordon. Verksamheternas behov säkerställs genom löpande dialog
mellan den gemensamma fordonshanteringen och verksamheterna. Genom detta säkerställs att
verksamheternas behov tillfredsställs. Exempelvis sker nya inköp med verksamhetens behov i
fokus där den centrala funktionen säkerställer att de specifika behoven förverkligas genom
upphandlingen. Den centrala funktionen har också en bred erfarenhet från sitt arbete med
övriga kommuner och har en spetskompetens vad gäller fordonshantering och kravställande
kopplat till detta. De kan också balansera verksamhetens behov mot såväl ekonomiska som
miljömässiga aspekter för att uppnå en god ekonomisk och ekologisk hushållning. Genom att
fordon köps in via den centrala funktionen säkerställs också att bilarna inte anpassas efter
enskilda individers önskemål utan ska fungera väl för alla i en verksamhet. Genom
skräddarsytt fleet-managementsystem1 kan också verksamheten själva få en överblick över sin
egen fordonsflotta.
1

Digitalt verktyg för att följa fordonsanvändningen

147

Tjänsteskrivelse
2021-05-28

Dnr KS 2021/542

Den centraliserade funktionen innebär också att kommunen har en god överblick över
kommunens fordonsflotta. Den centrala funktionen följer nyttjandegraden för varje bil
individuellt och för fordonsflottan som helhet genom bland annat elektroniska körjournaler. I
händelse av att en verksamhet har lågt nyttjande av sina fordon föreslår den centraliserade
funktionen en avyttring eller alternativ hantering av verksamhetens fordon. Genom den
centrala hanteringen finns också en hög fordonskompetens, en god kontroll och överblick av
sådant som löpande kostnader för inköp, avyttring, skador, garantier, fakturahantering och
försäkringar.
Förvaltningens utgångspunkt är att det endast är verksamheter med särskilda skäl och behov
som ska ha egna personbilar, övriga hänvisas till transportpoolen.
Förvaltningen bedömer att den nuvarande organisationen ger goda förutsättningar för att
ytterligare effektivisera och optimera användningen av kommunens fordon. Arbetet med att
effektivisera fordonsflottan sker dock fortsatt och löpande i verksamheten. Utgångspunkten är
låg kostnadsbild, verksamheternas behov och låg miljöpåverkan.
Utifrån miljöpåverkan
Genom den centrala fordonshanteringen har kommunen upphandlat bilar som uppfyllt
kriterierna för miljöbilar. I och med den reviderade statliga miljöbilsdefinitionen från 1 juli
2020 bedöms dock inte dessa vara miljöbilar längre. Den nya statliga miljöbilsdefinitionen
innebär att endast de fordon som får bonus i bonus-malus-systemet är miljöbilar. Fordon som
omfattas av klimatbonusen ska släppa ut mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer och
därmed är numera endast elbilar, laddhybrider eller biogasbilar klassade som miljöbilar2. Med
dagens definition har kommunen inga miljöbilar. Förklaringen till detta är att det saknas
laddinfrastruktur i kommunen.
Regeringen har med anledning av ett EU-direktiv3 förslagit ytterligare skärpningar genom
lagkrav på offentliga upphandlingar för fordon redan från och med 1 januari 2022. Den nya
lagstiftningen skulle innebära att 38,5 procent av alla kommunala fordon som upphandlas från
och med 1 januari 2022 till den 31 december 20254 ska vara miljöfordon.
Miljöbilsdefinitionen ändras dessutom till att vara bilar vars utsläpp ligger under 50 gram
koldioxid per körkilometer. Efter 2026 måste 38,5% av alla upphandlade fordon släppa ut 0
gram koldioxid per körkilometer. Detta innebär att Stenungsunds kommun står inför stora
utmaningar precis som övriga samarbetskommuner och flertalet andra kommuner i Sverige.

Om fordonet är taget i trafik före år 2020 utgår bonus om fordonet släpper ut som mest 60 gram koldioxid per
kilometer. Om den är tagen i trafik mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 utgår bonus upp till 70
gram per kilometer.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena
och energieffektiva vägtransportfordon.
4 Ärendet är just nu ute på remiss med sista svar till Infrastrukturdepartementet den 28 juni 2021.
2
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Den nya miljöbilsdefinitionen och den kommande skärpta lagstiftningen ställer högre krav på
de lokala förutsättningarna i kommunen, framförallt laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun
har i dagsläget få motorvärmarstolpar till sina befintliga bilar, vilket beskriver att kommunen
har en stor utmaning för att kunna klara av de hårdare kraven. Övergången till en fossilfri
fordonsflotta måste påbörjas redan 2022 utifrån statens nya krav. Förvaltningen bedömer dock
att nya personbilar till Stenungsunds kommun behöver köpas in först från 2023 på grund av
att inga planerade utbyten av fordon behöver göras under 2022.
I underlaget till anpassning av EU-direktivet till svensk lag, vad gäller de ökade kraven från
och med 1 januari 2022, bedömer regeringen inte att den skärpta lagstiftningen innebär några
merkostnader för kommunen. Anledningen är att det redan i dag finns elbilsmodeller där
totalkostnaden är densamma som för en jämförbar bil med förbränningsmotor. På marknaden
saknas dock alternativ vad gäller transportfordon som klarar de nya miljökraven. Den högre
kravställningen kan komma att påverka marknaden så att fler alternativ lanseras på
transportbilsmarknaden inom två till fyra år. Vad gäller just transportsbilsflottan blir detta
extra viktigt då 32 av 48 transportbilar är för gamla enligt nuvarande fordonspolicy.
Inte heller investeringar i laddinfrastruktur bedöms av regeringen leda till merkostnader
eftersom investeringarna antas komma att behövas ändå för att möta den generella
övergången till elbilar. Förvaltningen bedömer dock att detta kräver en stor insats av
kommunen för att möjliggöra en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen. I dagsläget har inga
av kommunens parkeringar för verksamhetsfordon laddstolpar vilket försvårar en övergång
till en fossiloberoende fordonsflotta.
I strategisk plan 2021 och 2022 finns 700 tkr avsatta per år för investeringar i
laddinfrastruktur för kommunala verksamheter. Var och hur utbyggnad ska ske mer precist
behöver utredas ytterligare för att säkerställa att investeringsmedlen används på ett sätt som
främjar en omställning av kommunens fordonsflotta på ett ändamålsenligt och
resultatorienterat sätt. Dessutom är det angeläget att närmare utreda förutsättningarna utifrån
exempelvis el och effekt på olika platser. En stor del av kommunens verksamhetsfordon
används för hemtjänstens behov. Flera av dessa fordon är parkerade på av kommunen hyrda
parkeringsplatser där laddinfrastruktur saknas. Möjligheten till kommunalt driven utbyggnad
av laddinfrastruktur på dessa parkeringsplatser är begränsad. Utbyggnad behöver istället ske
på parkeringsplatser som kommunen äger. Utbyggnad på parkeringsplatsen där hemtjänsten i
södra delen av kommunen utgår ifrån kan eventuellt vara aktuell, likväl som Tallåsens
parkering och kommunhusets parkering.

Sammanfattande bedömning
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Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att nuvarande organisation för fordonshantering
säkerställer fortsatt effektivisering av kostnaderna för kommunens verksamhetsfordon, samt
att det finns en möjlighet att utveckla fordonsflottan utifrån en miljömässig aspekt. Detta är
dock beroende av en utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur som ger förutsättningen att
börja upphandla miljöbilar.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att dagens fordonshantering sker på ett effektivt sätt som har positiva
konsekvenser för kommunens kostnader för fordonshantering.
Barnkonsekvensanalys
En modern och fungerande fordonspark säkerställer högre trafiksäkerhet för såväl förare men
också för de barn som finns i kommunen. Därtill säkerställer en modern fordonspark med
höga miljökrav en mindre påverkan på klimatet. Framtida klimatförändringar kommer
framförallt påverka barn som få leva med de klimatförändringar som kommer att hända.
Bedömning utifrån Agenda 2030
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-28
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Hanna Freij
Kommunikationschef

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun 2021
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Delårsbokslut Stenungsunds kommun, 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 67,0 mnkr, vilket kan jämföras med 86,2 mnkr
vid samma period föregående år. Prognosen för helåret är 84,6 mnkr, vilket är 65,4 mnkr
bättre än budgeterade 19,2 mnkr och 14,7 mnkr bättre än aprilprognosen. Det är inom
finansverksamheten den största förändringen skett. Skatter och generella bidrag väntas
generera ett överskott om 43,1 mnkr, vilket kan jämföras med 40,0 i aprilprognosen. En
upprevidering av intäkter för ersättning av sjuklönekostnader har gjorts med 6,0 mnkr. Vidare
har effekten av förändrat livslängdsantagande kopplat till pensioner genererat en
kostnadsökning på 19,3 mnkr. Uppskattningen i april var en kostnadsökning på 22,0 mnkr.
Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 20,1 mnkr. Detta är en förbättring med
3,9 mnkr jämfört med prognosen i april. Sektor utbildning prognostiserar ett överskott om 6,0
mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett överskott om 12,9 mnkr. Sektor samhällsbyggnad
prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott
om 0,6 mnkr. Inom affärskollektivet prognostiserar såväl avfall som VA en nollprognos.
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 98,7 mnkr för perioden. Prognosen är 215,5 mnkr,
vilket är 187,4 mnkr lägre än årets investeringsram och 43,0 mnkr lägre än prognosen i april.
Avvikelsen beror främst på projekt som blivit förskjutna i tid.
Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 88 % bli uppfyllda eller delvis
uppfyllda vid årets slut. Samtliga finansiella mål bedöms bli uppfyllda vid årets slut. Med
hänvisning till detta görs också prognosen att Stenungsunds kommun under 2021 kommer att
bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.
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Till kommunfullmäktige

Delårsbokslut Stenungsunds kommun, 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Delårsbokslut Stenungsunds kommun, 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 67,0 mnkr, vilket kan jämföras med 86,2 mnkr
vid samma period föregående år. Prognosen för helåret är 84,6 mnkr, vilket är 65,4 mnkr
bättre än budgeterade 19,2 mnkr och 14,7 mnkr bättre än aprilprognosen. Det är inom
finansverksamheten den största förändringen skett. Skatter och generella bidrag väntas
generera ett överskott om 43,1 mnkr, vilket kan jämföras med 40,0 i aprilprognosen. En
upprevidering av intäkter för ersättning av sjuklönekostnader har gjorts med 6,0 mnkr. Vidare
har effekten av förändrat livslängdsantagande kopplat till pensioner genererat en
kostnadsökning på 19,3 mnkr. Uppskattningen i april var en kostnadsökning på 22,0 mnkr.
Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 20,1 mnkr. Detta är en förbättring med
3,9 mnkr jämfört med prognosen i april. Sektor utbildning prognostiserar ett överskott om 6,0
mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett överskott om 12,9 mnkr. Sektor samhällsbyggnad
prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott
om 0,6 mnkr. Inom affärskollektivet prognostiserar såväl avfall som VA en nollprognos.
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 98,7 mnkr för perioden. Prognosen är 215,5 mnkr,
vilket är 187,4 mnkr lägre än årets investeringsram och 43,0 mnkr lägre än prognosen i april.
Avvikelsen beror främst på projekt som blivit förskjutna i tid.
Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 88 % bli uppfyllda eller delvis
uppfyllda vid årets slut. Samtliga finansiella mål bedöms bli uppfyllda vid årets slut. Med
hänvisning till detta görs också prognosen att Stenungsunds kommun under 2021 kommer att
bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet är en ekonomisk rapport och har därför ingen påverkan på barn.
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Bedömning utifrån Agenda 2030
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-14
Delårsbokslut Stenungsunds kommun, 2021
Uppföljning av inriktningsmål 2021
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef

Beslut skickas till
therese.allansson@stenungsund.se
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Uppföljning augusti 2021
Budget 19,2 mnkr, prognos 84,6 mnkr

Periodens resultat och helårsprognos
Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 67,0 mnkr, vilket kan jämföras med 86,2 mnkr
vid samma period föregående år.
Prognosen för helåret är 84,6 mnkr, vilket är 65,4 mnkr bättre än budgeterade 19,2 mnkr och
14,7 mnkr bättre än aprilprognosen. Det är inom finansverksamheten den största förändringen
skett. Skatter och generella bidrag väntas generera ett överskott om 43,1 mnkr, vilket kan jämföras med 40,0 i aprilprognosen. En upprevidering av intäkter för ersättning av sjuklönekostnader har gjorts med 6,0 mnkr. Vidare har effekten av förändrat livslängdsantagande kopplat
till pensioner genererat en kostnadsökning på 19,3 mnkr. Uppskattningen i april var en kostnadsökning på 22,0 mnkr.
Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 20,1 mnkr. Detta är en förbättring med
3,9 mnkr jämfört med prognosen i april. Sektor utbildning prognostiserar ett överskott om 6,0
mnkr. Det största överskottet är hänförligt till förskolan och grundskolan och beror bland annat på statsbidrag i form av den så kallade skolmiljarden. Sektor socialtjänst prognostiserar ett
överskott om 12,9 mnkr att jämföra med 14,4 mnkr i aprilprognosen. Överskottet förklaras i
huvudsak av tre delar: ökade statsbidrag riktat till äldreomsorgen, stängda avdelningar inom
SÄBO och gruppbostäder samt fortsatt arbete med effektiv användning av personalresurser.
IFO förbättrar sin prognos vilket beror på ej nyttjade medel för IOP samt lägre kostnader för
placeringar av barn och unga samt enheten familjestöd. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. I april prognostiserades utfallet följa budget. Överskottet beror
på högre intäkter för detaljplaner samt vakanta tjänster. Sektor stödfunktioner prognostiserar
ett överskott om 0,6 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än aprilprognosen. Förändringen beror
främst på kostnader förknippade med att kommunstyrelsen beslutat att avsluta hyresavtalet
gällande hotell Reis.
Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas bli lägre än de senaste åren. Försäljningar kommer dock ske i Stora Höga industriområde samt en mindre tomt inom området
Kopper och ge en nettovinst om 1,6 mnkr.
Inom affärskollektivet prognostiserar såväl avfall som VA en nollprognos. Viss osäkerhet
råder avseende avsättningen för deponierna. En konsult är anlitad för att under hösten göra en
ny beräkning av framtida utgifter för återställandet.
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 98,7 mnkr för perioden. Prognosen är 215,5 mnkr,
vilket är 187,4 mnkr lägre än årets investeringsram och 43,0 mnkr lägre än prognosen i april.
Avvikelsen beror främst på projekt som blivit förskjutna i tid.
Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 26,1
mnkr respektive 6,9 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 28,9 mnkr
och för Stenungsunds Energi till 5,8 mnkr.
Under perioden januari till juli 2021 har det totala antalet månadsanställda ökat med 51 personer jämfört med samma period föregående år. Detta består till största delen av tidsbegränsat
månadsanställda som har ökat med 44 personer under samma period. Den totala sjukfrånvaron
har minskat med 0,3 procentenheter och ligger vid nuvarande mätning på 7,5 % från januari
till juli 2021. En delförklaring till minskningen är att korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har
3
157

minskat sedan 2020, vilket kan härledas till att covid-19 har en mindre inverkan på korttidssjukfrånvaron än under 2020.
Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 88 % bli uppfyllda eller delvis uppfyllda vid årets slut. Samtliga finansiella mål bedöms bli uppfyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs också prognosen att Stenungsunds kommun under 2021 kommer att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.
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Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Bokslut

Utfall

Utfall

Prognos

Budget

(mnkr)

2020

2020-08

2021-08

2021

2021

Verksamhetens intäkter

456,6

291,8

295,9

470,0

-1 870,0

-1 236,1

-1 298,2

-1 992,1

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-82,8

-54,7

-58,6

-90,0

-95,9

-1 496,2

-999,0

-1 060,9

-1 612,1

-1 627,5

1 452,9

973,4

1 008,7

1 513,0

1 493,0

Generella statsbidrag och utjämning

197,9

127,8

126,9

195,4

172,3

Verksamhetens resultat

154,6

102,2

74,7

96,3

37,8

5,2

3,5

3,2

3,7

2,5

Finansiella kostnader

-21,6

-19,5

-10,9

-15,4

-21,1

Resultat efter finansiella poster

138,2

86,2

67,0

84,6

19,2

-

-

-

-

-

138,2

86,2

67,0

84,6

19,2

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 67,0 mnkr, vilket kan jämföras med 86,2 mnkr
vid samma period föregående år.
Intäkterna uppgår till 295,9 mnkr att jämföra med 291,8 mnkr vid samma period föregående
år, vilket innebär en ökning med 4,1 mnkr och motsvarar 1,4 %.
Driftbidragen från staten uppgår till 79,7 mnkr, vilket är en ökning med 3,4 mnkr jämfört med
föregående år. Bidragen från Skolverket har minskat med 1,1 mnkr och uppgår till 35,5 mnkr.
Största bidraget avser statsbidrag för Likvärdig skola. Bidragsminskningen kan härledas till
bidraget för mindre barngrupper i förskolan samt bidraget för introduktionsprogrammet på
gymnasiet. Bidragen från Migrationsverket har minskat succesivt de senaste åren och uppgår
per augusti till 8,6 mnkr. Bidragen från Socialstyrelsen har emellertid ökat med 10,6 mnkr och
uppgår till 11,5 mnkr. Bidragen riktar sig främst till äldreomsorgen och IFO och avser bland
annat äldreomsorgslyftet samt bidrag för att säkerställa god vård inom äldreomsorgen. Ytterligare bidrag har blivit utbetalda, men kommer möta kostnaderna under september till december. Bidragen från Arbetsförmedlingen uppgår till 9,0 mnkr, vilket är en minskning med 0,4
mnkr jämfört med föregående år.
Taxor och avgifter uppgår till 91,4 mnkr, vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med föregående år. Avgifterna för bygglov och planer minskade under 2020, vilket sågs som en effekt
av coronapandemin. Dessa har under 2021 ökat och är i stort sett uppe på samma nivå som
2019.
Intäkterna för hyror och arrenden har ökat med 0,8 mnkr och avser bostadshyror inom socialtjänsten. Dessa vägs upp av motsvarande ökning på kostnadssidan.
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Försäljning av verksamhet uppgår till 72,1 mnkr, vilket är en minskning med 1,7 mnkr.
Minskningen återfinns främst inom planverksamheten.
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 1 298,2 mnkr, vilket är en ökning med 62,1
mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 5,0 %.
Lönekostnader uppgår till 622,2 mnkr, vilket är 22,3 mnkr högre än föregående år. Månadslön
har ökat med 20,3 mnkr och uppgår till 500,2 mnkr. Ökningen motsvarar 4,2 % och är därmed
högre än utfallet av förra årets lönerevision. Förra året minskade personalkostnaderna till följd
av hög frånvaro kopplat till pandemin. Sjukfrånvaron har minskat under 2021. Detta tillsammans med fler månadsanställda förklarar diskrepansen mellan förra årets lönerevision och
periodens kostnadsökning.
Kostnaderna för pensioner uppgår till 60,7 mnkr, att jämföra med 45,6 mnkr vid samma period föregående år. Ändrat livslängdsantagande på pensionsskuldsberäkningen är huvudförklaringen till ökningen.
Köp av huvudverksamhet uppgår till 150,0 mnkr, vilket är 9,0 mnkr högre än föregående år.
Köpta platser inom gymnasiet och inom LSS har ökat. Likaså har köpta tjänster inom avfallsverksamheten ökat samt köpta tjänster från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. De köpta platserna för barn- och ungdomsvård samt de köpta platserna för vuxna med missbruksproblem har emellertid minskat.
Övriga verksamhetskostnader dit bland annat förbrukningsmaterial, livsmedel, fastighetskostnader, konsulttjänster och övriga tjänster ingår uppgår för perioden till 281,8 mnkr, vilket är
en ökning med 2,7 mnkr jämfört med föregående år.
Köpta tjänster från Soltak uppgår till 29,0 mnkr, vilket är en ökning med 1,6 mnkr jämfört
med föregående år. Program och licenskostnader uppgår till 13,0 mnkr att jämföra med 10,4
mnkr föregående år. Transporter och resor där skolskjutsar ingår uppgår till 16,6 mnkr, vilket
är 1,9 mnkr lägre än föregående år. Kostnaderna för skyddskläder och skyddsmaterial uppgår
till 2,7 mnkr och innebär en ökning med 0,7 mnkr jämfört med föregående år. Även detta är
kopplat till pandemin. Kostnaderna för el har minskat med 0,8 mnkr samtidigt som kostnaderna för fjärrvärme ökat med 0,2 mnkr. Kostnader för kurser ligger på en fortsatt låg nivå på
grund av pandemin.
Periodens kostnader för avskrivningar uppgår till 58,6 mnkr, vilket är en ökning med 3,9
mnkr jämfört med samma period föregående år.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras under
rubriken Kommentarer till aprilresultat samt prognos.
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Avstämning av balanskrav, mnkr
2019

2020 aug-21 Prognos 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen *

67,6 138,2

- Samtliga realisationsvinster

-0,5

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

Budget 2021

67,0

84,6

19,2

-4,8

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

-

-

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

-

-

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

-

-

-14,4

-6,8

2,1

-6,3

-14,7

52,7 126,6

69,1

78,3

4,5

- Ansvarsförbindelsens förändring
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

-

69,1

78,3

4,5

Balanskravsresultat

52,7 126,6

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska balanskravsjustering i form av realisationsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning och orealiserade vinster/förluster i värdepapper och återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper räknas bort. Kommunen har inga balanskravsjusteringar. Däremot redovisar kommunen de pensionsförpliktelser
som är intjänade före 1998 i balansräkningen. Den förändring som skett under året ska räknas
bort från balanskravsresultatet. I utfallet är kostnaden förknippad med ändrat livslängdsantagande avseende ansvarsförbindelsen redovisad. Detta innebär att skulden ökat då de anställda
och före detta anställda antas bli äldre. Skuldökningen kopplat till detta tillsammans med pensionsuttaget för perioden innebär en ökning av ansvarsförbindelsen med 2,1 mnkr. I prognosen för året är att ansvarsförbindelsen ska minska då pensionsuttaget är högre än kostnaden
för ökat livslängdsantagande, vilket förklarar att 6,3 mnkr minskas från årets resultat. Balanskravsresultatet för augusti månad uppgår till 69,1 mnkr och prognosen för helåret är 78,3
mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin har fortsatt att påverka kommunens verksamhet och ekonomi. Under våren
har hemstudier inom gymnasiet fortsatt och en stor del av kommunens anställda, som haft
tjänster där distansarbete varit möjligt, har arbetat på distans. Inom äldreomsorgen har verksamheten arbetat intensivt för att förhindra smittspridning och kommunens servicefunktion
har arbetat med fördjupat städ, också det för att förhindra smittspridning.
Kommunfullmäktige har beslutat att Stenungsunds kommun ska lämna en intresseanmälan
om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg.
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Projektet fler i försörjning har påbörjats under året och innebär att arbetsmarknadsenheten,
stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen samarbetar för att få fler människor i
sysselsättning.
En översyn har gjorts av om förvaltningsavtalet kommunen har med Stenungsundshem ger
kommunen de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta strategiskt och ändamålsenligt
med underhåll och drift av befintliga fastigheter samt projektledning av nya. Kommunfullmäktige har den 2021-09-09 fattat beslut om att säga upp förvaltningsavtalet med
Stenungsundshem per den 2021-12-31.
Kommunfullmäktige har beslutat att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra. Vidare har KF beslutat att användningen av
Stenungskolans mark och lokaler ska utredas vidare av förvaltningen.
Kommunen arbetar intensivt med investeringar av fastigheter för att möta nuvarande och
kommande behov. Bland de större investeringar som slutförts under perioden kan nämnas
utbyggnationen av Hallernaskolan som nu kompletterats med fullskalig idrottshall och fyra
nya klassrum.

8
162

Balansräkning 2021
Bokslut
2020

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar

Utfall
202008

Utfall Prognos Budget
2021
2021
202108

8,6
4,8
7,2
1 614,8 1 587,4 1 659,7
125,4
130,7
125,0
1 748,8 1 722,9 1 791,9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa o bank
Exploateringsområden
Summa omsättningstillgångar

135,2
165,0
64,0
364,2

SUMMA TILLGÅNGAR

129,6
135,5
69,5
334,6

125,5
80,8
65,2
271,5

2 113,0 2 057,5 2 063,4

7,2
1 759,6 1 714,3
125,0
138,1
1 891,8 1 852,4

130,0
35,0
66,0
231,0

260,7

2 122,8 2 113,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat

474,0
138,2

422,0
86,2

541,0
67,0

558,6
84,6

326,4
19,2

Avsättningar och skulder
Avsättning pensioner inkl löneskatt
Avsättning deponi
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

545,6
559,3
570,4
4,7
4,0
4,5
732,4
734,8
623,6
356,3
337,4
323,9
1 639,0 1 635,5 1 522,4

610,6
542,6
4,5
4,0
623,6
880,1
325,5
360,0
1 564,2 1 786,7

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 113,0 2 057,5 2 063,4

2 122,8 2 113,1

Soliditet

22,4%

20,5%

26,2%

26,3%

15,4%

9
163

Finansuppföljning
Kommunens totala låneskuld uppgår per den 31 augusti till 540 mnkr, vilket innebär en
minskning med 110 mnkr jämfört med årsskiftet. Sedan årsskiftet har två lån amorterats och
en swap har löpt ut. Till följd av att prognosen för investeringar är väsentligt lägre än budgeterat är bedömningen att någon ytterligare upplåning inte kommer att vara aktuell under året.
Lån som förfaller inom 1-2 år ligger marginellt över tillåtna värde enligt finanspolicyn, vilken
medger 30%. Snitträntan har sjunkit med 9 punkter jämfört med bokslut 2020, vilket är hänförligt till den swap som löpt ut.
Saldot på checkkontot uppgick per 31 augusti till 77,1 mnkr.
Löptid och ränta
Rta i %

Rta i %

Lånebelopp

Andel

Bokslut 2020

Aug -21

i mnkr

i%

<1 år

1,09 %

0,95 %

190

35

1<2 år

0,98 %

0,47 %

170

31

2<3 år

0,35 %

0,01 %

60

12

förfall

3<4 år

-

-

-

-

4<5 år

0,53 %

0,53 %

120

22

5<6 år

-

-

-

-

0,69 %

0,60 %

540

100

S:A

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån.

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj
31/12
procent

2017

2018
1,36

1,53

2019
0,97

2020
0,69

Aug 2021
0,60

Kommunkoncernens samlade skulder (mnkr)
2017

2018

2019

2020

aug-21

Kommunen

478

408

553

588

478

Fjärrvärmen

72

72

67

62

62

508

459

449

421

413

1 058

939

1 069

1 071

953

Stenungsundshem AB

Summa
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Driftbudgetavräkning

tkr
Politisk verksamhet
Kommunövergripande

Bokslut

Utfall tom

Budget

Prognos

Avvikelse

Avvikelse

2020

aug -21

2021

2021

i tkr

april

-9 399

-6 679

-10 565

-10 465

100

0

-43 478

-25 795

-59 494

-53 594

5 900

6 600

0
300
1 200
1 100
500
0
-500
-800
-1 800

Sektor utbildning
Sektorsövergripande
Förskola
Grundskola
Gymnasieverksamhet
Särskolan
Staben
Kompetens och utveckling
Kultur / Fritid

-15 835
-148 429
-300 546
-106 662
-22 467
-57 691
-29 236
-77 871

-14 607
-98 869
-203 706
-73 076
-16 792
-36 320
-22 316
-52 295

-24 695
-150 614
-309 758
-114 723
-25 091
-55 966
-32 952
-76 509

-23 595
-148 514
-306 658
-112 323
-25 391
-55 566
-33 752
-78 509

6 000
1 100
2 100
3 100
2 400
-300
400
-800
-2 000

Sektor socialtjänst
Sektorsövergripande
IFO
Funktionshinder
Vård och omsorg

-8 052
-111 115
-135 205
-251 014

-7 900
-73 504
-95 651
-176 394

-9 654
-115 533
-148 155
-271 269

-7 754
-112 333
-146 555
-265 069

12 900
1 900
3 200
1 600
6 200

14 400
4 000
200
0
10 200

-51 009
0
0

-35 464
0
0

-57 730
0
0

-57 130
0
0

600
600
0
0

0
0
0
0
1 750
250
500
1 000

Sektor samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
- Avfall (avgiftsfinansierad)
- VA-enheten (avgiftsfinansierad)
Sektor stödfunktioner
Centrala stabsfunktioner
Fastighet (intäktsfinansierad)
Servicefunktionen

-79 350
-1 287
-86 362

-54 797
-3 391
-61 157

-89 252
-4 537
-94 074

-87 152
-7 337
-92 774

600
2 100
-2 800
1 300

Kalkylerad kapitalkostnad
Avskrivningar

100 352
-82 795

69 475
-58 567

112 132
-92 845

108 629
-90 000

-3 503
2 845

-3 500
2 900

-1 517 451 -1 047 805 -1 631 284

-1 605 842

25 442

22 150

Nettokostnad
Skatter och finansiella poster
Finansverksamheten
Exploatering
Resultat före jämförelsestörande
poster
Pensioner,
ändrat livslängdsantagande
Årets resultat

1 649 741
5 861

1 134 047

1 650 439
0

1 708 121
1 600

57 682
1 600

49 000
1 600

138 151

86 242

19 155

103 879

84 724

72 750

-19 279

-19 279

-22 000

84 600

65 445

50 750

-19 279
138 151

66 963

19 155
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Kommentarer till augustiresultatet och prognos 2021
Politisk verksamhet

Stenungsunds del innebar det ytterligare
736 tkr i bidrag. Sammanlagt har
Stenungsunds kommun erhållit knappt 3,7
mnkr från Skolmiljarden. Sektorns personalkostnader för perioden januari till augusti har ökat med 0,3% jämfört med
samma period föregående år. Med hänsyn
tagen till avtalsmässig lönerörelse är kostnaden lägre 2021 än 2020.

Politisk verksamhet redovisar ett överskott
om 364 tkr per augusti. Överskottet beror i
huvudsak på ännu ej uppkomna kostnader
för kommunrevisionen samt lägre sammanträdesarvoden än vad som är budgeterat. Prognosen för helåret är ett överskott
om 100 tkr.
Kommunövergripande

Sektorsövergripande
Det sektorövergripande ansvaret redovisar
ett överskott om 1 856 tkr och prognosen
pekar på ett överskott för 2021 med 1 100
tkr. Personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå pga frånvaro som inte ersatts.
I utfallet per augusti finns också ett överskott på skolskjutsar som dels beror på en
återbetalning från Västtrafik avseende
2020 och dels på att alla skolkort inte fakturerats i augusti. Kostnaden för skolskjuts
har, under våren varit lite lägre än budgeterat.

Kommunövergripande redovisar för perioden ett överskott om 13 869 tkr.
De kommunövergripande medlen omfattar
bland annat centrala medel avsatta för löneökningar, volymförändringar, ökade
driftskostnader till följd av investeringar
och medlemsavgift till Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (SBRF). Prognosen för helår pekar på ett överskott om 5
900 tkr. Största enskilda prognostiserade
avvikelsen beror på lägre investeringsvolym än budgeterat. Vidare förväntas de
budgeterade medlen för volymökningar
samt de kommunövergripande personalrelaterade kostnaderna generera ett överskott.

Förskola
Förskolan redovisar ett överskott om 1 540
tkr och prognostiserar ett överskott för
2021 om 2 100 tkr. Under våren hade de
kommunala förskolorna ett högre barnantal
än beräknat vilket genererat barnpeng över
budget. Normalt sjunker antalet barn i augusti då en hel årskull går till grundskolan
vilket ställer krav på verksamheten att anpassa sin kapacitet. Antalet barn i förskolan i augusti är dock högre än förväntat
vilket, i kombination med kapacitetsanpassningen ger förskolorna goda ekonomiska förutsättningar under resterande del
av året.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
prognostiserar ett underskott för året om 9
300 tkr där Stenungsunds del är 3 100 tkr.
Hänsyn till detta har tagits i prognosen.
Sektor utbildning
Sektor utbildning redovisar ett överskott
om 8 891 tkr per augusti. Sektorn prognostiserar ett överskott om 6 000 tkr för 2021.
Prognoserna för både förskola, grundskola
och gymnasiet har förbättrats jämfört med
tertial 1 medan kultur och fritid, som är
den del av sektorn som drabbats hårdast
ekonomiskt av covid-19, har en något försämrad prognos. Regeringen beslutade i
våras att tillföra tillfälliga medel till skolväsendet, den så kallade Skolmiljarden.
Senare fattades beslutet att utöka Skolmiljarden med ytterligare 250 mnkr och för

Grundskola
Grundskolan redovisar ett överskott om 2
798 tkr per augusti. Prognosen för 2021 är
ett överskott om 3 100 tkr. I budget 2021
finns 3 mnkr avsatta för att täcka budgetunderskott på Kristinedalskolans båda
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enheter samt på Ucklumskolan. Ucklumskolan visar, liksom vid uppföljningen för
tertial 1, bättre resultat än förväntat medan
Kristinedalskolans enheter tillsammans
överskrider budget med mer än vad som
finns avsatt. Grundskolan har tagit del av
medel från Skolmiljarden och har genomfört lovskola på påsk- och sommarlov i
syfte att stärka elevernas möjlighet att så
småningom komma in på ett nationellt
program på gymnasiet. Skolmiljarden används också för att stärka språkundervisningen på mellanstadiet.

Staben
Staben redovisar ett överskott om 990 tkr
och prognosen för 2021 är ett överskott om
400 tkr. Administrationen är underfinansierad men den negativa budgetavvikelsen
vägs upp av överskott inom barn- och
elevhälsan som avser både specialpedagogerna och kuratorer/psykologer.
Kultur och fritid
Utfallet för kultur och fritid per augusti är
ett underskott om 1 287 tkr. Prognosen för
2021 är ett underskott om 2 000 tkr. Covid19 har haft en stor påverkan på verksamhetens intäkter, både på Stenungsund Arena
och på Kulturhuset Fregatten. Den tidigare
prognosen för årets utfall byggde på att
förhållandena skulle vara normala i augusti. Verksamheten är på väg mot en
normalisering men den kommer lite senare
under hösten. Kultur och fritid har tagit del
av särskilda satsningar i budget 2021 och
genomfört samtliga även om det återstår
några delar som kommer att genomföras
under hösten. Även hamnen bidrar till
verksamhetens underskott och den delen av
verksamheten har varit föremål för en extern genomlysning under våren. Genomlysningen har lett till åtgärder som innebär
att hamnen på sikt bedöms bli självfinansierande.

Gymnasium
Gymnasiet redovisar ett överskott om
3 407 tkr och prognosen pekar på ett överskott om 2 400 tkr. Antalet elever har ökat
i och med höstterminen vilket både lett till
fler köpta platser i andra kommuner och till
ett ökat elevantal på Nösnäsgymnasiet. Bra
fyllnadsgrad i klasserna ger gymnasiet goda ekonomiska förutsättningar. Inom gymnasiet har Skolmiljarden använts för utökad lovskola både under påsklov och
sommarlov och under hösten kommer bidraget att användas för att öka stödet till
elever som kommit efter pga covid-19.
Statsbidraget för utveckling av introduktionsprogrammen har utgått vilket ställt
krav på gymnasiet att ställa om den verksamheten. Samtidigt ser man dessvärre ett
ökat behov bland de elever som kommer
från grundskolan, också som en konsekvens av covid-19.

Kompetens och utveckling
Kompetens och utveckling redovisar ett
underskott per augusti om 349 tkr. Prognosen för 2021 är ett underskott om 800 tkr.
Vuxenutbildningens båda enheter prognostiserar överskott medan arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända prognostiserar underskott. Inom arbetsmarknadsenheten beror underskottet på att kostnaden
för feriearbetande ungdomar under sommaren är högre än budgeterat och inom
enheten för nyanlända handlar underskottet
om en differens mellan in- och uthyrning
av bostäder. Kompetens och utveckling har
fått extra medel i budget 2021 med syfte
att få fler personer i sysselsättning. Medlen

Särskola
Utfallet för grund- och gymnasiesärskolan
är ett underskott med 64 tkr. Likaså pekar
prognosen för 2021 på ett underskott om
300 tkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för köpta platser inom gymnasiesärskolan. Även om antalet platser är
detsamma så har de som just börjat på
gymnasiesärskolan mer omfattande behov
än de som just avslutat sin utbildning.
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används såsom planerat till en rad olika
aktiviteter.

familjehem samt inom köpta platser psykiatri. Dessa kostnader kompenseras av låga
kostnader för placeringar av barn och unga
samt enheten familjestöd.

Sektor socialtjänst
Funktionshinder
Funktionshinder redovisar för perioden ett
överskott om 3 118 tkr och prognosen är
positiv och uppgår till 1 600 tkr. En förbättring har skett mot prognosen i april
med 1 600 tkr som kan härledas till att det
nya boendet som öppnas under hösten har
en lägre personalkostnad än beräknat samt
vakanta tjänster. I prognosen har verksamheten beaktat ett befarat vite på 1 000 tkr
för ej verkställda beslut.

Sektor socialtjänst redovisar per augusti en
positiv budgetavvikelse på 9 626 tkr. På
helår prognostiseras ett överskott om 12
900 tkr. Överskottet förklaras i huvudsak
av tre delar: statsbidrag riktat till äldreomsorgen, stängda avdelningar inom SÄBO och gruppbostäder samt fortsatt arbete
med effektiv användning av personalresurser. Statsbidragen till sektorn avser medel
riktade mot vård och äldreomsorgen till
följd av covid-19 med syftet att höja kompetensen hos medarbetarna genom att utbilda personalen på arbetstid samt statsbidrag för att säkerhetsställa en god vård och
omsorg för äldre. Ytterligare statsbidrag är
riktade mot att höja kvalitén på demensvården och hemsjukvården. Totalt uppgår
statsbidragen till ca 20 000 tkr. Statsbidragen kommer generera ökade kostnader
genom dess utnyttjande dock innebär rekryteringsprocessen att hela statsbidragen
inte kommer kunna användas. Det är viktigt att sektorn inte drar på sig personalkostnader som inte kan nyttjas till fullo
utan fortsätta med den personaleffektiva
process som sektorn arbetar med.

Vård och omsorg
För perioden redovisar vård och omsorg ett
överskott om 4 453 tkr. Prognosen på helår
är ett överskott på 6 200 tkr.
Prognosen för kommunal hälso- och sjukvård är ett överskott på 300 tkr och förklaras av minskade kostnader för hjälpmedel.
Prognosen för SÄBO pekar på budget i
balans vid årets slut. Verksamheten har
haft en stängd enhet och även flera stängda
platser på ytterligare en enhet vilket väger
upp underskott på flera enheter inom verksamheten. Den stängda avdelningen öppnas under hösten 2021.
Verksamheten arbetar löpande med att
verkställa handlingsplaner för att utnyttja
personalresurserna optimalt och därmed
minska outnyttjad tid.

Sektorsövergripande
Sektorsövergripande redovisar för perioden
ett underskott om 1 464 tkr och prognostiserar för året ett överskott om 1 900 tkr.
Det nuvarande underskottet består av
skyddsutrustning till verksamheten. Överskottet om 1 900 tkr är framförallt statsbidrag.

Prognosen för ordinärt boende är ett överskott på 5 900 tkr och förklaras av fortsatt
effektivt arbetssätt inom hemtjänsten samt
outnyttjade medel på hemtjänst ledning för
extern utbildning som i dagsläget inte kan
genomföras. Även här förklaras viss del av
överskottet av statsbidraget riktat till vård
och omsorg.

IFO
IFO redovisar för perioden ett överskott
om 3 519 tkr och prognosen är positiv och
uppgår till 3 200 tkr. I prognosen finns
oanvända medel för IOP om 1 000 tkr.
Verksamheten har fortsatt höga kostnader
för placeringar både inom egna och köpta
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Sektor samhällsbyggnad

men osäkerhet råder om hur pandemin
kommer att påverka resandet under hösten.

Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 3 041 tkr för perioden. Helårsprognosen för hela sektorn är ett plusresultat på 600 tkr.

Bostadsanpassning redovisar ett överskott
om 652 tkr. En genomgång av ansökningarna till bostadsanpassning har inneburit en
sänkning av uppbokade kostnader med 400
tkr. Prognosen är ett överskott på 600 tkr.

Exploatering redovisar ett överskott på
verksamhetsnivå om 620 tkr. Prognosen
för helåret visar ett överskott om 200 tkr.
Intäkter kopplade till detaljplaner har under
året genererat ett överskott jämfört med
budget. Med den nya plantaxan kan avtal
tecknas där kommunen i högre grad har
möjlighet att ta betalt för det arbete som
verksamheten lägger ner. Överskottet på
intäkter tros minska något på grund av personalomsättning. Det totala överskottet
beror också på vakanser inom Kart och
Mät. Överskottet förväntas inte öka eftersom verksamheten planerar att nå full
bemanning under slutet på året.

VA-enheten, avgiftsfinansierad
Vatten och avlopp redovisar ett underskott
om 314 tkr. Inför året har en taxejustering
gjorts med 12 % och intäkterna beräknas
täcka verksamhetens kostnader. Prognosen
för året visar på en budget i balans.
Avfall, avgiftsfinansierad
Avfall inklusive slam redovisar för perioden ett underskott mot budgeterat resultat
på 114 tkr. Verksamheten kommer under
hösten anlita en konsult för värdering av
avsättningen för deponierna. En eventuell
ytterligare avsättning kommer att påverka
resultatet för 2021, men på grund av osäkerheten i beloppet är inte det beaktat i
prognosen.

Bygg Miljö redovisar ett underskott om 24
tkr för perioden. Intäkterna på verksamheten har en stor variation beroende på säsong. Ärendetypen är dock densamma som
tidigare, det vill säga mindre tillbyggnader
och andra mindre åtgärder. Prognosen för
helåret visar ett underskott om 200 tkr vilket kan härledas till de prognostiserade
lägre intäkterna inom bygglov under den
senare delen av året.

Den ökade förbränningsskatten leder också
till ökade kostnader för verksamheten.
Samtidigt har Renova de senaste åren haft
lägre kostnader för sin entreprenad och
kommunen har erhållit en återbetalning i
slutet av året. Detta belopp är det dock
svårt att redan nu bilda sig en uppfattning
om och prognosen är en budget i balans.

Strategi Samordning redovisar ett överskott om 519 tkr för perioden. Ett underskott på personalkostnader kompenseras av
ett överskott på övriga kostnader. Prognosen för helåret visar en budget i balans.

Försäljning av exploateringsfastigheter
Under året räknar verksamheten med att
kunna sälja ytterligare en industritomt i
Stora Höga, samt en mindre tomt inom
området Kopper. Nettovinsten prognostiseras till 1 600 tkr.

Infrastruktur redovisar ett samlat överskott
om 1 132 tkr för perioden. Budgeterade
medel för drift och underhåll av gator samt
för trafikåtgärder väntas gå åt i sin helhet.
Dock förväntas inte avsatta medel för bidrag avseende väghållning av enskilda
vägar behöva nyttjas fullt ut. Prognosen för
helåret visar på en budget i balans.

Extra satsningar i budget
Samhällsbyggnad har tilldelats medel för
extra satsningar i budget som ska användas
till asfaltering, kompetensutveckling, implementering av översiktsplanen, flytt av
belysningscentral, naturinventeringar samt
vattenvårdade insatser. De olika projekten
kommer att slutföras under hösten.

Färdtjänst redovisar ett överskott om 32
tkr. Prognosen visar en budget i balans
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Sektor stödfunktioner

och uppvärmning varit lägre än normalt.
Kostnaderna
har särskilt varit låga
på
gymnasiet och Stenungsund Arena. Det
beror på att de flesta elever studerat på
distans och att det annars energikrävande
produktionsköket haft begränsad mattillagning. Dessutom har det varit få besökare
på Stenungsund Arena.

Sektor stödfunktioner redovisar per augusti en positiv avvikelse om 6 409 tkr.
Prognos för helår beräknas till ett överskott
på 600 tkr.
Centrala stabsfunktionerna
Utfallet per augusti är positivt och uppgår
till 4 706 tkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är lägre personalkostnader samt lägre kostnader än budgeterat
för Soltak, både inom tjänsteområde ekonomi och IT. De lägre personalkostnaderna
beror på vakanser som ännu inte tillsatts
samt sjukfrånvaro. Dessutom har de extra
satsningar som kommunfullmäktige beslutade om i januari verkställts först efter
sommaren.

KF har tillfört medel för extra underhåll av
kommunens fastigheter under 2021. Exempel på utökat underhåll som genomförts
är invändigt- och utvändigt underhåll på
Hällebäcks och Tallåsens särskilda boenden samt på skolor och förskolor.
Service
Utfallet för service uppgår för perioden till
1 599 tkr. Prognos för helår är ett överskott
om 1 300 tkr. Den positiva avvikelsen och
prognosen beror bland annat på att gymnasiet haft distansundervisning under våren,
vilket inneburit att kostnaderna för livsmedel och personal blivit lägre än budgeterat.
En ytterligare anledning är att den personal
som normalt arbetar inom måltid och lokalvård på gymnasiet har kunnat användas
för att täcka tillfälliga vakanser i andra
delar av verksamheten. På grund av pandemin har även några av kommunens nya
verksamhetslokaler använts i lägre utsträckning än planerat, vilket inneburit att
det varit möjligt att vakanshålla tjänster
inom lokalvården under våren.

Prognosen för helår är ett överskott om 2
100 tkr. Prognosen påverkas positivt av
lägre personalkostnader och en avvikelse
mot budget avseende Soltak. Dessutom
förväntas kostnader för kurs och konferens
samt övriga verksamhetsrelaterade kostnader vara lägre. Prognosen påverkas dock
negativt av ett större arbete med att flytta
kvarvarande verksamhetssystem och ITlösningar till Soltaks gemensamma ITmiljö VKIS. Dessutom har kommunfullmäktige beslutat att ta bort avgiften för
ansökan om serveringstillstånd samt tillsynsavgiften vilket påverkar sektorns prognos negativt. Likaså påverkas sektorn
negativt av lägre intäkter avseende parkeringstillstånd samt lägre beläggningsgrad
på transportpoolen.

Finansverksamheten
Skatteintäkter och statsbidrag
Årets skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 1 708 419 tkr och är baserad på SKR:s augustiprognos. Prognosen
innebär en positiv budgetavvikelse om 43
104 tkr, vilket är 3 166 tkr bättre än prognosen i april. Skatteintäkterna har en positiv prognos på 20 068 tkr. Avvikelsen innefattar en korrigering på såväl årets som
föregående års skatteintäkter. Förklaringen
till avvikelsen är att utvecklingen på arbetsmarknaden väntas bli väsentligen starkare än i tidigare prognoser.

Fastighet
Fastighet redovisar ett överskott om 146
tkr för perioden. Prognosen för helår beräknas till ett underskott på 2 800 tkr. Anledningen till den negativa avvikelsen beror främst på att kommunstyrelsen beslutat
att avsluta hyresavtalet gällande hotell Reis
i förtid till en kostnad av 4 500 tkr. Prognosen påverkas positivt av lägre kostnader för inhyrning av verksamhetslokaler.
Dessutom har vårens kostnader för energi
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med 8 413 tkr. För året beräknas ersättningen till 11 000 tkr, men är avhängt hur
stora sjuktal kommunen har under hösten.

De generella statsbidragen har en positiv
prognos på 23 036 tkr. Den största avvikelsen avser regleringsbidrag, vilken uppgår
till 21 473 tkr

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna har
sänkts för ungdomar, vilket påverkar
kommunens resultat positivt. Under finans
blir effekten plus minus noll då överskottet
vägs upp av lägre intäkter från verksamheten via PO-pålägget.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettot inklusive riskkostnader uppgår för perioden uppgår till -8 889 tkr och
prognosen för helåret är -15 400 tkr, vilket
är 6 500 tkr bättre än budget och en förbättring med 2 000 tkr jämfört med aprilprognosen.

Extra satsningar
I budget 2021 har kommunfullmäktige
avsatt 13 630 tkr i extra satsningar. Av
dem är 3 800 tkr permanenta satsningar.
Vidare har extra medel om 2 300 tkr avsatts för investeringar.

De finansiella intäkterna pekar för helåret
på ett överskott om 1 150 tkr och beror
främst på överskottsutdelning från Kommuninvest.

Sektor stödfunktioner har engångssatsningar om 7 600 tkr för underhållsarbeten
på fastigheter samt digitaliseringsprojekt.
Av dem är 3 000 tkr insatser som klassificeras som investeringar och har flyttats till
investeringsbudgeten. Övriga medel om 3
000 tkr för underhållsarbeten på kommunens fastigheter kommer att genomföras
under året. Av digitaliseringsmedlen kommer merparten att nyttjas under året. Sektorn har också permanenta satsningar om
1 000 tkr för Agenda 2030 och näringslivsstrateg. Två personer har under augusti
månad påbörjat sina anställningar för dessa
ändamål.

De finansiella kostnaderna prognostiseras
generera ett överskott om 5 723 tkr. De
finansiella kostnaderna kopplat till pensionsskulden beräknas bli 2 600 tkr lägre
än budgeterat. Räntor på lån beräknas bli 4
000 lägre än budget, vilket kan jämföras
med aprilprognosen som pekade på ett
överskott om 3 000 kr. Investeringsvolymen bedöms inte uppgå till samma nivå
som budgeterat, vilket tillsammans med en
stark likviditet pekar på att ytterligare upplåning inte kommer att krävas.
Pensioner och arbetsgivaravgifter
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgifter prognostiseras till ett underskott om
11 334 tkr.

Sektor samhällsbyggnads del består i bland
annat implementering av översiktsplan och
beläggningsarbeten på gator. Uppdragen
kommer att slutföras under året och hela
budgeten om 1 700 tkr bedöms nyttjas.

SKR:s styrelse har antagit RIPSkommitténs förslag om ändrat livslängdsantagande eftersom livslängden för kommunanställda och pensionerade kommunanställda är högre än nuvarande antaganden. Det nya antagandet innebär en
skuldökning och samtidigt en kostnad i
resultatet. Effekten innebär en skuldökning
om 19 280 tkr. I aprilprognosen beräknades skuldökningen till 22 000 tkr.

Sektor utbildning har engångsmedel om
530 tkr inom kultur och fritid och innefattar bland annat reparation av bryggor och
insatser för vandringsleder. Samtliga medel
beräknas nyttjas under året. Kompetens
och utbildning har extra medel om 2 800
tillskjutits för permanenta satsningar för att
få fler människor i arbete. Arbetet pågår
och samtliga medel beräknas nyttjas under
året.

Statsbidrag för ersättning av sjuklönekostnader har för perioden dämpat underskottet
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Augustiresultat samt prognos för bolagen
Stenungsundshem

mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Periodens rörelseresultat

Stenungsunds Energi

Stiftelsen Stds Fjärrvärme

Utfall

Prognos

Utfall

Prognos

Utfall

Prognos

2021-08

helår 2021

2021-08

helår 2021

2021-08

helår 2021

131,1
-77,5
-24,0

196,1
-125,9
-36,1

33,3
-21,5
-4,5

48,4
-35,3
-6,7

1,6
-1,3
-0,3

2,5
-2,1
-0,4

29,6

34,1

7,3

6,4

0,0

0,0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-3,5

-5,2

-0,4

-0,6

-

-

Periodens resultat efter
finansiella poster

26,1

28,9

6,9

5,8

0,0

0,0

Stenungsundshem
Resultatet före skatt per augusti uppgår till
26,1 mnkr.

Stenungsunds Energi och Miljö AB
Stenungsunds Energi och Miljö AB redovisar ett resultat för perioden om 6,9 mnkr.
Intäkterna är förhållandevis höga på grund
av ökad försäljning av energi.

Intäkterna uppgår till 131,1 mnkr, vilket är
1,3 mnkr högre än budget beroende på
genomförda fastighetsförsäljningar och
något lägre vakansgrad för uthyrning. Hyresförhandlingen för året är genomförd och
retroaktiva hyror för perioden april till augusti kommer tas ut under perioden augusti-november månad. Kostnaderna uppgår till 77,5 mnkr, vilket är 3,6 mnkr lägre
än budget och beror på kostnader förknippat med underhållsåtgärder, vilka väntas
falla ut senare under året. Kostnaderna för
el, VA, renhållning och uppvärmning visar
också ett överskott för perioden. Kostnaderna för avskrivningar följer för perioden
budget.

Kostnaderna är lägre än budgeterat och det
härrör sig till såväl personal- som underhållskostnader.
Prognosen för helåret pekar på ett resultat
på 5,8 mnkr, vilket är ca 1,0 mnkr högre än
budgeterat.
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme
Intäkter och kostnader beräknas följa budget.
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Prognosen för året är ett resultat om 28,9
mnkr. Intäkterna beräknas bli 1,3 mnkr
högre än budget. Kostnader beräknas bli
ungefär 2,6 mnkr högre än budget. Avskrivningar och kapitalkostnader förväntas
bli 1,3 mnkr lägre än budget.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
prognostiserar ett underskott för året om 9
300 tkr där Stenungsunds del är 3 100 tkr.
Underskottet härrör sig till ökade personalkostnader på grund av vakanta deltidstjänster som ersatts av heltidsbrandmän som fått
utökad tid i form av kvalificerad övertid.
Vidare har kostnaderna för HR-resurs och
rehabiliteringstjänster varit högre än budget.
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Soltak AB

Soliditet
Sett över en treårsperiod har soliditeten för
bolagen inom kommunkoncernen haft en
positiv utveckling. Detta skapar förutsättningar för en finansiell stabilitet för kommande år.

Soltak AB prognostiserar ett positivt resultat på 3,3 mnkr, vilket kan jämföras med
budgeterade på 0,0 mnkr. Intäkterna har
ökat främst inom IT-tjänsterna som endast
delvis vägs upp av ökade kostnader.
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Investeringsredovisning 2021
Årets investeringar
Budget
tkr

Utfall Avvikelse

Prognos

Prognos

2021

aug

aug

2021 avvikelse

2 500

1 959

541

1 959

541

Större investeringar
- Hallerna idrottshall och skola
- Hallerna högstadium

57 066

2 473

54 593

22 900

34 166

- Stora Högaskolan

51 090

27 233

23 857

45 900

5 190

- Norra Hallerna förskola

30 193

6 003

24 190

6 150

24 043

- Nösnäs kök och matsal

26 366

1 105

25 261

10 000

16 366

- LSS Söbacken

12 950

67

12 883

1 500

11 450

- Kyrkenorumskolan ombyggantion

16 338

2 325

14 013

5 110

11 228

- Nya klassrum Nösnäs

12 385

339

12 046

800

11 585

- Resecentrum

11 393

1 595

9 798

3 500

7 893

- Markinköp

26 140

0

26 140

0

26 140

- Investeringsreserv

3 890

0

3 890

0

3 890

Lokalinvesteringar

28 551

13 388

15 163

24 572

3 979

Sektor utbildning
Sektor socialtjänst
Sektor stödfunktioner
Sektor Samhällsbyggnad

14 102
2 617
7 302
35 124

3 297
816
1 415
11 744

10 805
1 801
5 887
23 374

10 740
2 467
6 524
23 637

3 362
150
778
11 487

52 720

24 587

28 133

47 988

4 732

400

38

362

100

300

3 600

3 071

529

3 400

200

VA anslutningsavgifter

-9 100

-5 029

-4 071

-5 029

-4 071

VA utgifter

17 250

2 308

14 942

3 308

13 942

402 877

98 734

304 137

215 526

187 351

Avgiftsfinansierad verksamhet
VA
Avfall
Exploatering
Gata

Summa Nettoinvesteringar 2021

20
174

59 578 tkr vilket innebär lägre kostnader
om 4 422 tkr mot budget. Den positiva
avvikelsen beror på billigare materialval,
lägre kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten samt lägre kostnader för projektering.

Investeringsredovisning
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till
98,7 mnkr för perioden. Prognosen är
215,5 mnkr, vilket är 187,4 mnkr lägre än
årets investeringsbudget och 43 mnkr lägre
än prognosen i april. Anledningen till att
prognosen för investeringarna blir lägre än
budgeterat är bland annat förskjutningar i
tidsplaner på grund av tex överklaganden
och längre ledtider.

Hallernas nya högstadieskola är upphandlad och byggstart har inletts i form av
mindre schaktarbeten samt röjning av sly.
Entreprenören har påbörjat detaljprojektering för framtagning av bygghandlingar.
Förhoppningen är att bottenplattan ska stå
färdig innan jul. Skolan är på cirka 7 000
m2 och byggs i tre våningar. Projekt förväntas tas i drift höstterminen 2023 och
prognosen uppgår till 185 000 tkr.

Investeringar delas in i






Större investeringar
Lokaler
Sektorernas löpande årliga investeringar
Övriga investeringar inom samhällsbyggnad
Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten

Arbetet med tillbyggnaden av Stora höga
F-6 fortlöper enligt plan. Under våren kom
takstolarna på plats och entreprenören hann
få tätt hus innan semestern. För närvarande
pågår invändiga installationer såsom rördragningar och elarbeten samt att panel på
utsidan håller på att sättas upp. Tillbyggnaden förväntas tas i bruk i februari 2022.
Därefter påbörjas ombyggnationen av det
nuvarande köket och matsalen i lågstadiedelen.

Det pågår flera såväl större som mindre
investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för upphandling, vissa är snart
klara och andra är avslutade. Sektorernas
löpande investeringar beräknas falla ut
enligt budget för 2021.
2021-01-11 Kommunstyrelsen beslutar att
ianspråkta 2 260 tkr från investeringsreserven för 2021. Medlen är avsedda att användas till bl a armaturutbyte utomhus till
LED 483 tkr, teknik vid trafikljus järnvägsövergångar 527 tkr, teknisk utrustning
200 tkr och hörslinga i Fregatten 300 tkr,
anläggning av mastställ 300 tkr samt belysning hamnplan 150 tkr samt flytbrygga
100 tkr och handikappramp 200 tkr vid
Hawaii.

Parallellt pågår projektering av ny infart
till högstadiet med tillhörande parkering
samt flytt av mopedparkering. Arbetet planeras vara färdigt för upphandling i mitten
av oktober. Vid årsskiftet kommer även
projekteringen för ombyggnation av högstadiets matsal vara klar. Ombyggnationen
påbörjas under februari 2022 och ska tas i
drift inför skolstart hösten 2022. Total prognos för projektet uppgår till 99 240 tkr.

Utbyggnaden av Hallernaskolan är klar.
Skolan har kompletterats med ny fullskalig
idrottshall som kan delas in i tre undervisningssalar samt sex omklädningsrum. I
byggnaden ryms även fyra nya klassrum,
musik, NO samt slöjdsalar. Byggnaden är
slutbesiktigad och har använts i undervisning från årsskiftet. Utfallet uppgår till

Hallerna förskola är färdigprojekterad men
på grund av förmodad överklagan gällande
bygglov kommer projektet bli försenat.
Upphandling planeras till årsskiftet och
förhoppningen är att byggnationen kommer igång under 2022. Förskolan kommer
rymma åtta avdelningar samt ett produk21
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tionskök. Byggnaden är kommunens första
tvåvåningsförskola och kommer uppföras i
en solid träkonstruktion. Utemiljö har planerats in i befintlig skogsmiljö vilket ger
en unik vistelse- och lekyta för barn och
personal.

till köket. Även åtgärder för bättre ventilation och energieffektivitet kommer genomföras. Alla nya funktioner inryms i befintlig byggnad och projektet beräknas vara
färdigt inför höstterminen 2022. Prognos
22 030 tkr.

Byggnationen av LSS Söbacken är framflyttat i tidsplan. Projektering har startat
och byggstart planeras till första kvartalet
2022.

Tillbyggandaden av fyra nya klassrum på
Nösnäsgymnasiet befinner sig i projekteringsfasen. Byggstart är planerad till årsskiftet vilket är en ytterligare förskjutning i
tidsplanen. Lokalerna planeras tas i bruk
under januari 2023.

Till- och ombyggnationen av Nösnäs kök
och matsal är i full gång sedan mitten av
juni i år. Markarbetena för tillbyggnaden är
så gott som klara och gjutning av bottenplatta påbörjas inom kort. Matsalen kommer byggas ut för att rymma fler elever
och köket ska totalrenoveras. Efter ombyggnationen kommer köket kunna öka sin
produktion till 5 000 portioner/dag, jämfört
med dagens 3 500 portioner/dag. Lokalerna kommer tas i bruk inför skolstart hösten
2022 och total prognos är 42 175 tkr.

Under 2021 har projekt Resecentrum gått
fram enligt planen med justeringsarbete
efter Samråd inför Granskning som planeras till november 2021. Kompletteringar av
ekonomiska beräkningar inför revidering
av Regional plan har gjorts samt mer detaljerat projekteringsarbete har genomförts
inför nu påbörjat projekteringsarbete.
Samordning med Västtrafik och Trafikverket av respektive parts delar fortgår, och
tidplanen med ett öppnande av nya resecentrum hösten 2025 är fortfarande aktuell.

Ombyggnationen av Kyrkenorumskolan
startades under sommaren 2021. Fram till
nu har arbetet i huvudsak bestått av rivning
av befintliga installationer samt framtagning av bygghandlingar. Nästa steg i etapp
1 är att färdigställa nuvarande studiehall.
Skolans planlösning ska förändras för att
möta verksamhetens behov. Det innebär att
den gamla gymnastiksalen och vissa delar
av övriga lokaler byggs om till musiksal,
bild/NO/tekniksal, fler grupprum, utökade
arbetsrum för personal, utökad elevhälsa
samt förbättrad logistik för diskinlämning

Projektet för kommunalt avlopp i Svartehallen/Sågen fortgår enligt plan. Överföringsledningen längs Hällungen beräknas
vara färdig vid årsskiftet. Projektet är redo
att fortsätta arbetet enligt plan under våren
2022. Tid och omfattning är beroende av
beslut i en gemensamhetsanläggning vilket
kan påverka utformningen och startpunkt
på resterande del av projektet.
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Väsentliga personalförhållanden
I och med rådande pandemi med covid-19 är en del av nyckeltalen svåranalyserade då det inte
med säkerhet går att definiera vilka nyckeltal som covid-19 faktiskt har haft en inverkan på.
Personalstruktur
Under perioden januari till juli 2021 har det totala antalet månadsanställda ökat med 51 personer jämfört med samma period föregående år. Detta består till största delen av tidsbegränsat
månadsanställda som har ökat med 44 personer under samma period. Den största ökningen
har skett inom sektor socialtjänst där skillnaden är 31 personer. En delförklaring till ökningen
av tidsbegränsat anställda kan vara behovet av att möta bemanningsbehovet i och med korttidsfrånvaro kopplat till covid-19.
Samtidigt som antalet tidsbegränsade anställningar har ökat, har även antalet tillsvidareanställda ökat med tre personer jämfört med samma mätperiod föregående år. Personalomsättning har också ökat med 0,4 procentenheter under perioden januari till och med juli 2021,
jämfört med föregående års mätning. Detta kan delvis bero på att arbetsmarknaden mer börjat
återgå till ett normalt läge efter rådande pandemi med covid-19.
Sysselsättningsgrad
Andelen heltidsanställda har ökat med 0,2 procentenheter till 77,1 % under perioden januari
till juli 2021 jämfört med samma mätperiod 2020. Noteras bör också att andelen heltidsanställda stadigt har ökat sedan 2017. Detta har i sin tur bidragit till att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,1 procentenheter och ligger på 94,2 % under mätperioden
2021. Detta stämmer väl överens med kommunens inriktningsmål om att Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka andelen heltidsanställningar varje kalenderår.
För att vara en attraktiv arbetsgivare vill kommunen även minska andelen anställningar som
understiger 70 % sysselsättningsgrad. Sedan 2017 har andelen anställda under 70 % sysselsättningsgrad minskat med 1,2 procentenheter, och mellan 2020 och 2021 har andelen minskat med 0,5 procentenheter. Minskningen återfinns inom samtliga sektorer, förutom inom
sektor utbildning. Den procentuella minskningen kan delvis förklaras med att cheferna strävar
mot att erbjuda högre sysselsättningsgrader.
Könsfördelning
Kommunen är en kvinnodominerad organisation med 81,5 % kvinnor och 18,5 % män. Andelen kvinnor inom kommunen har ökat marginellt med 0,1 procentenheter sedan jämförbar
mätperiod 2020. Dock har antalet män ökat inom alla sektorer, förutom inom sektor utbildning där antalet män har minskat med 12 personer sedan 2020. Orsaken till att antalet män
minskat just inom sektor utbildning jämfört med föregående mätning är svårt att ge en tydlig
förklaring till.
Medelåldern inom kommunen har i stort sett varit oförändrad de senaste åren. Däremot har
medelåldern minskat med 0,3 sedan mätperioden 2020 och ligger nu på 45,5 år. En delförkla-
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ring till detta kan vara att antalet pensionsavgångar har ökat från mätperioden 2020, från 16
personer 2020 till 28 personer 2021. Antalet pensionsavgångar, dvs. anställda som fyller 65
år, förväntas öka varje år fram t.o.m. år 2024 då pensionsavgångarna årligen förväntas vara
runt 60 personer. Det är inom grundskolan som pensionsavgångarna förväntas vara som
högst.
Sjukfrånvaro
Ytterligare en indikation som mäter kommunens inriktningsmål gällande att vara en attraktiv
och hälsosam arbetsgivare är att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. Kommunen arbetar därför aktivt med tidiga insatser, så som tillfälliga arbetsanpassningar, för att förebygga sjukfrånvaro och ohälsa. Kommunen arbetar också med rehabilitering för att minska
antalet långtidssjukskrivningar.
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter och ligger vid nuvarande mätning på 7,5 % från januari till juli 2021. En delförklaring till minskningen är att korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har minskat sedan 2020, vilket kan härledas till att covid-19 har en
mindre inverkan på korttidssjukfrånvaron än under 2020.
Den totala sjukfrånvaron har under 2021 minskat inom sektor utbildning och sektor socialtjänst, medan sjukfrånvaron är oförändrad inom de övriga två sektorerna. En förklaring till att
sektor stödfunktioner och sektor samhällsbyggnad har oförändrad sjukfrånvaro under perioden kan bero på att covid-19 inte har haft lika stor inverkan på sjuktalen i och med möjligheten till distansarbete. Sjukfrånvarostatistiken tar endast med sjukfrånvaro och ingen annan
frånvarostatistik.
Rekrytering
Under januari till juli 2021 publicerades 220 annonser (varav 160 tillsvidaretjänster) jämfört
med motsvarande period 2020 då kommunen publicerade 125 annonser (varav 91 tillsvidaretjänster). Stenungsunds kommun har därmed annonserat betydligt fler tillsvidareanställningar
än under 2020, vilket kan härledas till en högre personalomsättning jämfört samma period
föregående år.
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2020

2021

2 186

2 189

160

209

2 072

2 080

136

180

Totalt antal anställda

2 342

2 393

Personalomsättning i procent*

4,4%

4,8%

Andel kvinnor

81,4%

81,5%

Andel män

18,6%

18,5%

Medelålder kvinnor

45,7

45,4

Medelålder män

46,2

45,5

Medelålder totalt

45,8

45,5

7,8%

7,5%

36,9%

39,9%

Sjukfrånvaron för kvinnor

8,5%

8,2%

Sjukfrånvaron för män

4,8%

4,4%

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre

6,3%

5,6%

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år

7,1%

7,1%

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre

9,0%

8,4%

Antal kvinnor

87

91

Antal män

27

24

114

115

Antal anställda
Tillsvidareanställda
Tidsbegränsade anställda
ÅA Tillsvidareanställda
ÅA Tidsbegränsade anställda

Könsfördelning

Sjukfrånvaro**
Total sjukfrånvaro i procent
Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer

Chefer

Totalt antal chefer

2020
Män

2020 Kvinnor

Totalt
2020

2021
Män

2021 Kvinnor

Totalt
2021

Antal anställda
Sektor utbildning

256

918

1174

244

939

1183

Sektor socialtjänst

92

760

852

101

784

885

Sektor samhällsbyggnad

37

51

88

38

58

96

Sektor stödfunktioner

52

173

225

62

175

237

Sektor utbildning

4,8%

7,6%

7,0%

4,8%

7,4%

6,9%

Sektor socialtjänst

6,6%

10,3%

9,9%

5,4%

9,8%

9,3%

Sektor samhällsbyggnad

1,2%

4,3%

3,0%

2,5%

3,3%

3,0%

Sektor stödfunktioner

3,9%

7,5%

6,6%

2,8%

7,9%

6,6%

Totalt

4,8%

8,5%

7,8%

4,4%

8,2%

7,5%

Sjukfrånvaro i procent**
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Sysselsättningsgrad

2017

2018

2019

2020

2021

Andel med heltidsanställning

69,5%

70,1%

76,0%

76,9%

77,1%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

92,3%

92,9%

94,0%

94,1%

94,2%

5,9%

5,0%

4,7%

5,2%

4,7%

Andel anställda under 70% sysselsättningsgrad

*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB)
** Statistik gällande sjukfrånvaro gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.
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och målet beräknas därmed bli uppfyllt.

Måluppfyllelse
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning
och en ekonomi i balans. Kommunen ska i
enlighet med detta ange både finansiella
mål och verksamhetsmål för att god ekonomisk hushållning ska uppnås.
Kommunfullmäktige i Stenungsund har i
Strategisk plan 2021- 2023, Budget 2021
angivit mål som beskriver den politiska
viljan. Målen ska stämmas av både i heloch delårsbokslut.

Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett över
rullande femårsperioder.
Prognosen uppgår till 99,0 % för 2021.
Genomsnittet för den senaste femårsperioden beräknas uppgå till 105,0 %

Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. Kommunen skattesats har inte förändrats,
målet är därmed uppfyllt



Resultat finansiella mål





hushållning

för

I budgeten har tre mål tagits fram för
koncernen.
 Koncernens soliditet ska uppgå till
minst 20 %.
Koncernens soliditet uppgick i bokslutet 2020 till 31,4 %. Kommunens såväl
som Stenungsunds Energi och Miljö
AB:s och Stenungsundshem AB:s soliditet prognostiseras överstiga 20 % vid
årets slut.

I augusti 2021 görs prognosen att alla fyra
finansiella mål och 75 % av inriktningsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Med
hänvisning till detta görs också prognosen
att Stenungsunds kommun under 2021
kommer att bedriva en verksamhet med
god ekonomisk hushållning.

Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto
och hela pensionsskuldens förändring,
ska inte överstiga 98,5 % i genomsnitt
över rullande femårsperioder.
Prognosen uppgår till 95,0 % för 2021.
Genomsnittet för den senaste femårsperioden beräknas uppgå till 94,6 %
och målet beräknas därmed bli uppfyllt.

Soliditeten ska uppgå till minst 16,5 %.
Soliditeten förväntas uppgå till 26,3%
vid årets slut. Målet beräknas därmed
bli uppfyllt.

God ekonomisk
koncernen

I Stenungsunds kommun uppnås god ekonomisk hushållning genom att 70 % av de
finansiella målen samt inriktningsmålen är
uppfyllda eller delvis uppfyllda.
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Koncernen ska verka för en hållbar
utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
Indikatorn är total energianvändning
uppdelat på energislag (fossila bränslen, fjärrvärme, el, förnybart). Kommunen har minskat sin energiförbrukning i stort däremot har förbrukningen
av fossila bränslen ökat samtidigt som
fjärrvärmen minskat. Stenungsundshem
har minskat sin elförbrukning och så
även sin användning av fossila bränslen för fordon. Minskningen kan
kopplas till verksamheter som varit
stängda till följd av Covid-19.
Stenungsunds Energi och Miljö AB har
rapporterat noll användning av fossila
bränslen. Målet bedöms som delvis
uppfyllt.

27



Koncernen ska vara en attraktiv och
hälsosam arbetsgivare.
Indikatorn är att sjukfrånvaron ska
minska från föregående år. Sjukfrånvaron har minskat i koncernen. Värt att
notera är att sjukskrivningarna var exceptionellt höga under 2020 kopplat till
covid-19. Målet bedöms som uppfyllt.

Sammanfattningsvis bedöms god ekonomisk hushållning för koncernen föreligga.
Bolagen och kommunen prognostiserar
starka resultat och god soliditet. Vidare har
såväl sjuktalen som elförbrukningen en
positiv utveckling. Dock har användningen
av fossila bränslen ökat, vilket inte är i
linje med målen för kommunkoncernen.

Resultatprognos av inriktningsmål augusti 2021
Till de fyra inriktningsmålen finns indikatorer som anger graden av måluppfyllelse. Under samtliga inriktningsmål anges prognostiserad måluppfyllelse för inriktningsmålet. Förvaltningens bedömning är att utfallet
ger en indikation på måluppfyllelsen för helåret. Vissa av indikatorerna kan endast mätas i slutet av året,
vilket understryker att bedömning just är en prognos. Därtill finns indikatorer som kan förändras i olika grad
under hösten.
Måluppfyllelsen anges i skalan:


Uppfyllt, full måluppfyllelse av alla indikatorer



Delvis uppfyllt, flera men inte alla indikatorer når måluppfyllelse



Ej uppfyllt, få eller inga indikatorer når måluppfyllelse



Ej bedömt, få eller inga indikatorers utfall går att bedöma

Mål

Bedömning

1. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning

Ej bedömt

2. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats /arbetsgivare
3. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och
klimatet
4. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt
åldrande

Delvis uppfyllt
Delvis uppfyllt
Uppfyllt

En samlad bedömning är att majoriteten av mätpunkterna har en positiv utveckling. Utifrån detta bedöms
inga akuta åtgärder behöva genomföras under hösten 2021. De indikatorer som har haft en negativ utvecklingen är antingen marginell eller av sådan typ den kan bedömas som tillfällig utifrån att utfallet påverkats
av nuvarande Covid-19 pandemi. Vad gäller mål 1, att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning
saknas en bedömning, vilket innebär att en åtgärdsplan inte heller är aktuell för detta område.
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Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder upprättas i delårsrapporten som i årsredovisningen.
Stenungsund kommun upprättar inte sammanställda räkenskaper i delårsbokslutet. Kommunen redogör för
respektive bolags utfall och prognos. Vidare gör kommunen en uppföljning av de av kommunfullmäktige
uppställda mål för koncernen. Detta sammantaget gör att förvaltningen anser att rapporten är tillräcklig för
att utvärdera god ekonomisk hushållning för koncernen.
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Uppföljning av inriktningsmål 2021
Uppföljning per augusti

1. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
Måluppfyllelse: Ej bedömt

Indikatorer
2018

2019

2020

Utfall halvår
2021
Utfall ej fastställt
än

Elever i åk 9 som är
behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%)

86,3

85,2

88,5

Gymnasieelever med examen
inom 4 år, hemkommun,
andel (%)

74,1

71,8

70,6

Utfall ej fastställt
än

Gymnasieelever med examen
inom 4 år, kommunala
skolor, andel (%)

75,3

75,3

72,7

Utfall ej fastställt
än

Kommentar indikatorer
Då det saknas fastställda utfallstal är det svårt att kommentera graden av måluppfyllelse och
därmed föreslås heller inga åtgärder. Förvaltningens samlade bedömning är emellertid att det
finns en liten ökning av elevers kunskapsresultat i grundskolan. Sett till lägeskommun (andel
behöriga elever inskrivna i Stenungsunds kommuns grundskola) är det preliminära utfallet
88,1 procent vilket är exakt samma siffra som föregående år. Det är därmed troligt att anta att
utfall av denna indikator1 bör vara snarlik med förgående år.
Sett till andel elever på gymnasiet som avslutade sina studier i juni är den preliminära
examenssiffran 85 procent. Det är ett oförändrat utfall från föregående år och visar på att
ökningen med fem procentenheter sedan 2019 verkar stå sig. Denna siffra inkluderar
emellertid inte individuella programmet och säger inte heller hur många år som eleven gått på
gymnasiet.
Det har kommunens verksamheter gjort utifrån sitt kärnuppdrag för att nå så hög
måluppfyllnad som möjligt
Förskola

1

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
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Verksamhet förskola har under året påbörjat ett arbete kopplat till barngruppernas storlek. Det
är ett utvecklings- och fokusområde som förskolorna kommer att intensifiera i syfte att skapa
en mer likvärdig utbildning. I detta arbete ingår organisering av personal och att kompetensen
finns på de enheter där behoven är som störst, exempelvis sett ur ett socioekonomiskt
perspektiv. Aktiviteter som kopplas till fokusområdet, är bland annat Läslyftet och BBM
(Barnets Bästa Möte). BBM sker tillsammans med centrala barn- och elevhälsan med
inriktning på ett salutogent barnhälsoarbete. Projektet innebär att personalen kollegialt
samtalar och för dialog om förhållningssätt, barn- och kunskapssyn.
Under våren 2021 har förskolan arbetat med främjande och förebyggande insatser kopplat till
planen mot kränkande behandling och diskriminering. I samarbete med centrala barn- och
elevhälsans specialpedagoger har en kartläggning genomförts i syfte att synliggöra
kränkningar i förskolan och i vilken omfattning det sker.
Kompetens- och professionsutvecklande insatser sker kontinuerligt och pågår i linje med
förskolans läroplan, Lpfö 18. I början av året startade förskoleverksamheten ett samarbete
med Göteborgs universitet gällande Lekresponsiv undervisning. Samarbetet kommer att
utökas efter hand och är ett led i att skapa goda förutsättningar för en förskola på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.
Grundskola
När det gäller mål och resultat pågår en kompetensutveckling för alla lärare i att göra
bedömningar av elevers kunskapsresultat samt i att analysera bedömningar och
kunskapsresultat som grund för att utveckla undervisning. Fokus i detta arbete ligger i att även
nå högre kunskapskrav. Det pågår också ett arbete med att utveckla differentierad
undervisning, extra anpassningar och åtgärder för särskilt stöd. Ett utvecklingsarbete med
digitalisering är också pågående med ett utökat fokus för åk 1–3 där varje elev inför läsåret
2021/2022 får en egen dator.
Arbetet med studiero fortsätter på skolenheterna utifrån komplexiteten i begreppet och vad
elever själva uppger skapar eller hindrar studiero. De aktiviteter som planeras på enheterna
kommer att följas upp och utvärderas.
Gymnasiet
På Nösnäsgymnasiet har arbetet med att säkerställa hög utbildningskvalitet och hög
elevaktivitet i distansundervisningen fortsatt. Elever har erbjudits påsklovskola, helgskola och
sommarskola samt att utökning har gjorts av stödtid2 under ordinarie skoldagar. Fokus för
detta har framförallt varit elever i behov av stöd för att nå examen, men även elever med
ambitioner att nå ”toppbetyg” har deltagit. Verksamheten har också förtydligat rutiner kring
stödinsatser med avseende på elevhälsoarbetet för att möta pandemins effekter på elevers
hälsa.
Ombyggnation av lokaler har dessutom genomförts under året för att skapa bättre
studiemiljöer. Även ombyggnation av EL-institutionen genom bland annat ny utrustning samt

2

Lärarledda lektioner för elever
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ändring av laborationsytor har skett, detta i syfte att möta kraven på ny teknik samt det ökade
elevantalet.
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2. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam
arbetsplats /arbetsgivare.
Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt

Indikatorer
2018

2019

2020

Minska sjukfrånvaron
från föregående
kalenderår (%)

6,7

6,6

8,1

Utfall halvår
2021
7,5

Öka andelen anställda i
kommunen som har
heltid (%)

72,9

76,1

77,1

76,8

Minska andelen
anställda som har en
sysselsättningsgrad
under 70 % (%)

6,1

5,5

5,5

4,8

Trend

Kommentar indikatorer 2021:
För perioden jan-jul 2021 var sjukfrånvaron 7,5 procent. Det är en lägre sjukfrånvaro än för
helåret 2020 samt motsvarande period föregående år. Den lägre sjukfrånvaron bedöms
framförallt bero på att Covid-19 pandemin har tonats ner jämfört med föregående år, vilket
påverkar sjukskrivningstalen positivt.
Andelen heltidsanställda minskar lite, 0,3 procentenheter, jämfört med helåret 2020 men ökar
däremot med 0,1% procentenheter, jämfört med samma tidperiod 2020.
Andelen anställda med sysselsättningsgrader under 70 procent minskar tydligt jämfört med
helåret 2020. Den nära och kontinuerliga uppföljningen av alla anställningar under 70 procent
sysselsättningsgrad, bedöms av förvaltningen bidra till den positiva utvecklingen.
Det har kommunens verksamheter gjort utifrån sitt kärnuppdrag för att nå så hög
måluppfyllnad som möjligt
Under 2021 har ett nytt arbetsgivarpolitiskt program antagits i kommunen som ytterligare
tydliggör kommunens arbetsgivarpolitiska inriktning. Detta inkluderar bland annat fokus på
ovan indikatorer. Förvaltningen bedömer att en tydligt beskriven arbetsgivarpolitisk inriktning
underlättar att öka måluppfyllelsen då det förtydligar prioriteringar framåt för både chefer och
medarbetare.
Därtill har arbetet med bemanningsfrågor inom sektor socialtjänst fördjupats ytterligare och är
högt prioriterat. Ett tydligt fokus är att eftersträva heltidsanställningar, inom ramen för
tilldelat budgetutrymme.
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Förvaltningen har påbörjat ett särskilt riktat fokus på rehabilitering för dem som har de
längsta sjukdomsfallen. Detta beräknas ge större chanser till tidigare återgång i arbete för
berörd personal och därmed lägre sjuktal. Dessutom finns ett fortsatt och ännu starkare fokus
på att stärka samarbetet i verksamheterna gällande konstellationen chef, hälsoinspiratör och
skyddsombud, utifrån både hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande perspektiv.
”Hälsoanalyser” har också införts inom sektor socialtjänst, innebärande återkommande
workshop för mindre chefsgrupper, för att gemensamt stärka varandra som
arbetsgivarrepresentanter i det hälsorelaterade personalarbetet.
”Chef- och hälsodialog” har införts. Det är ett stående forum för socialtjänstens chefer med
fokus på hälsa/ohälsa. Forumet skall bland annat ge verktyg i kulturstärkande arbete till
cheferna som de därefter skall kunna arbeta med framåt ihop med sina respektive
personalgrupper.
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3. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och
därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt

Indikatorer
Total energianvändning i
kommunala fastigheter,
kWh/m2

2018

2019

2020

192

191

174

Utfall halvår
2021
91

Total energianvändning uppdelat på energislag (fossila bränslen, fjärrvärme, el,
förnybart) exklusive kommunens fordon
EL, kWh
11 567
11 409
10 829
5 616 631
000
500
000
Fjärrvärme
10 991
11 282
10 915
6 032 606
(normalkorrigerad), kWh
500
000
500
Fossila bränslen (olja), kWh
104 500
23 500
16 000
29 000
Förnybart
(solcellsproduktion), kWh
Utläckage av producerat
dricksvatten från
dricksvattenledningarna3

Inläckage av
vatten i
spillvattenledningarna

13 500

14 000

42 500

36 000

24

31

31

Stenungsund: 22
Svenshögen: 22
Ucklum: 0,13

42

49

53

47

Svenshögen

-

-

-

81

Ucklum

-

-

-

78

52,5

51,5

Ingen
mätning

61,3

Stenungsund4

Matsvinnet på kommunens
förskolor, skolor och
äldreboende

Kommentar indikatorer 2021:
Energianvändning
Den totala energianvändningen per kvadratmeter
sjunker och följer därmed trenden från 2018.
Anledningen till detta är exempelvis att kommunens
nya byggnader ger ett tillskott av fler energieffektiva
kvadratmeter. Desto mer kommunen ersätter äldre,
mer energislukande lokaler, desto effektivare är
kommunens totala energianvändning per
kvadratmeter. Förvaltningen bedömer att
3
4

Mängd odebiterat producerat dricksvatten
Ödsmål, Stenungsunds tätort, Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda

189

Differens första halvåret 2020–2021
Total energianvändning i
kommunala fastigheter,
kWh/m2
El, kWh
Fjärrvärme
Normalkorrigerad, kWh
Fossila bränslen (olja), kWh
Förnybart
(solcellsproduktion), kWh

-4%
+3%
-2%
+61%
+28%

energieffektiviteten kommer att öka i relation till nybyggnationstakten av kommunala lokaler.
Elförbrukningen är i princip samma som förra året och är jämfört med tidigare år, exempelvis
2019, relativt låg. Förvaltningen bedömer att detta beror på Covid-19 pandemin som lett till
stängda offentliga lokaler, distansstudier och hemarbete. Det är främst tre objekt där denna
nedgång varit tydlig; gymnasiet, Stenungsund arena och kommunhuset.
På grund av ett par ovanligt kalla månader i början av året har kommunen haft en högre
fjärrvärmeförbrukning än föregående år. Nyckeltal för fjärrvärmen är dock
normalårskorrigerad och ur ett jämförelseperspektiv minskar fjärrvärmeanvändningen från
föregående år, samma period. Detta innebär att fjärrvärmeanvändningen hade minskat om det
inte hade varit ovanligt kallt i början året. Anledningen till den ökade oljeanvändningen beror
också den på den ovanligt kalla perioden i början av året. I princip innebar den kalla perioden
en extra vintermånad i år och att fler oljepannor än vanligt användes. Förbättringar av
oljepannan i Jörlandaskolan har samtidigt lett till en minskad oljeanvändning per
kvadratmeter. Solcellsproduktionen i kommunen har också ökat. Detta trots förseningar vid
etableringen av solceller på Tallåsens äldreboende.
Vatten och avlopp
Utläckage av producerat dricksvatten från dricksvattenledningarna redovisas på ett nytt sätt än
tidigare då även vatten- och avloppsreningsverk i Ucklum och Svenshögen nu redovisas.
Historiska siffror för dessa områden kan inte redovisas men förvaltningen kan se att det har
skett en minskning från förra året för det ledningssystem som Vattenfall försörjer och som
Strävlidens avloppsreningsverk hanterar5. Detta kan både bero på det aktiva
läcksökningsarbete som pågått och åtgärder av upptäckta läckor. Förvaltningen har även bytt
en del ventiler på ledningsnätet samt förnyat ledningar vilket förbättrar utfallet.
Inläckage, även kallat tillskottsvatten, kommer från nederbörd, grundvatten, hav och
utläckage från vattenledningar. Tillskottsvatten orsakar överbelastning i systemet och utsläpp
av orenat avloppsvatten. Det är svårt att göra en analys av enbart första halvårets utfall då
nederbörd och tillskottsvatten varierar från år till år och under året, vilket gör det svårt att
bedöma effekter av de enskilda åtgärder som genomförts. Trenden pekar dock åt rätt håll men
i och med att det endast är siffror för perioden januari till juni är det för tidigt att uttala sig om
det är en varaktig positiv trend.
Matsvinnet
Under den första mätningen 2021 har det totala svinnet ökat och uppgick till 61,3
gram/person. Förvaltningen ser att det finns flera förklaringar till detta. Med anledning av
Covid-19 pandemin har det exempelvis varit svårare att beräkna antal matgäster som
förändrats mer än vanligt från dag till dag. Dessutom har det aktiva arbetet för att minska
matsvinnet, som tidigare funnits, behövt nedprioriteras under pandemin. Fokus har istället
riktats mot risk för köbildning, trängsel och andra risker rörande smittspridning. Det ska också
tilläggas att mätningen för första gången har genomförts digitalt med en lägre grad fullföljda
mätningar. En fullständig analys bör därmed inte göras innan ytterligare mätningar
genomförts, vilket kommer att genomföras under hösten. Arbetet med att fortsätta skapa
förutsättningar att minska svinnet har fortsatt. Under hösten kommer KliMATlådan införas i
majoriteten av alla kök, dialogen gällande samarbete med verksamheterna fortgår och
5

Ödsmål, Stenungsunds tätort, Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda
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samtliga grundskolekök har fått tillgång till verksamhetens frånvarorapportering, för att ännu
bättre kunna planera matåtgång.

Det har kommunens verksamheter gjort utifrån sitt kärnuppdrag för att nå så hög
måluppfyllnad som möjligt
För att skapa mer energieffektiva lokaler har taket på gymnasiets A-plan tilläggsisolerats och
fönsterbyten på delar av gymnasiet, kommunhuset och Kyrkenorumskolan genomförts. Därtill
har det skett byte till LED-armatur på stora delar av Stora Högaskolan, gymnasiet,
kommunhuset, brandstationen, Tallåsens äldreboende och i dagliga verksamhets lokaler vid
Stenungskolan vilket leder till minskad elanvändning.
Förvaltningen har under första halvåret också haft ett aktivt arbete att förbättra möjligheten att
källsortera i alla kommunala verksamheter. Samtliga verksamheters soprum har nu utrustats
med fullskalig källsortering och utbildningar av personalen i hur och varför man behöver
källsortera har påbörjats. Under hösten kommer utbildningarna av personal att fortsätta och
fler rutiner upprättas för att minimera uppkomsten av avfall och effektivisera hanteringen av
det avfall som uppstår.
Arbetet med projektet resurssmart äldreboende har slutförts på västra Tallåsen och nu startats
upp på östra Tallåsen, Hällebäcks äldreboende och Pressaregården. Under början av hösten
kommer arbetet med att se över vilka engångsprodukter som kan bytas ut mot
flergångsprodukter påbörjas. Mycket av förarbetet är gjort genom pilotprojektet på västra
Tallåsen och kan till stor del överföras på de övriga äldreboendena.
Kommunen antog under slutet av förra året sex klimatlöften som skulle genomföras under
2021. Tre av dessa är nu genomförda. Vad gäller de övriga tre så pågår för tillfället arbete och
de planeras att slutföras under året.
Klimatlöften
Vi använder en klimatstyrande resepolicy

Status
Planeras genomföras under 2021

Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtalpågående arbete

Genomfört

Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Planeras genomföras under 2021

Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Planeras genomföras under 2021

Vi producerar egen solel – pågående arbete

Genomfört

Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal –
pågående arbete

Genomfört

191

4. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande
Måluppfyllelse: Uppfyllt

Indikatorer
2018

2019

2020

17

16

19

18 (jan-april)

Väntetid i antal dagar från 53
ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum
till särskilt boende

72

85

67 (jan-jun)

Fallskador (vårdats på
sjukhus) bland personer
80+

53

52

Publiceras under hösten
2021

Personalkontinuitet, antal
personal som en
hemtjänsttagare möter
under 14 dagar

49

Utfall halvår 2021

Kommentar indikatorer 2021:
Kortfattat påverkas personalkontinuitet till stor del av förändringar i personalbemanningen
och personalkontinuiteten försämras oftast när antalet vikarier ökar. Utifrån kompetenskrav
och delegeringsmöjlighet försvåras dessutom planeringen kring vem som besöker respektive
vårdtagare vilket påverkar antal personal som en hemtjänsttagare möter. Under 2021 har
antalet omsorgstagare ökat vilket krävt nyanställningar och fler vikarier, något som påverkar
kontinuiteten negativt. Sammantaget innebär detta att personalkontinuiteten från
planeringsstadiet ökar från cirka tio personer till 18 personer i genomsnitt under 14 dagar.
Detta är samtidigt en förbättring från föregående år men precis som föregående år påverkas
verksamheten fortsatt av rådande pandemi som lett till en högre sjukfrånvaro, vilket i sin tur
leder till fler vikarier och därmed en lägre personalkontinuitet. En minskning av antal
personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar är dock ett prioriterat område i
hemtjänstverksamheten. Exempelvis uppmanas chefer och medarbetare att arbeta med
innovationer i vardagen genom att prova och följa upp nya idéer på ett systematiskt sätt.
Under första halvåret har väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende sjunkit i jämförelse med föregående år. Detta har bland
annat gjorts möjligt genom att inflyttningsprocessen har analyserats och effektiviseringar
identifierats vilket lett till förkortade ledtider i processen.
Statistik över antalet fallskador under första halvåret publiceras under hösten 2021.
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Det har kommunens verksamheter gjort utifrån sitt kärnuppdrag för att nå så hög
måluppfyllnad som möjligt
Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande. För att stärka den
målsättningen har vård- och omsorgsverksamheterna fortsatt utveckla arbetet med IBICmodellen under första halvåret 2021. IBIC står för individens behov i centrum och är ett
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där utgångspunkten är att värdegrunden
konkretiseras genom att främja den enskildes delaktighet och inflytande. Målsättningen är att
varje boende har en genomförandeplan enligt IBIC som följs upp minst en gång per år.
För att ytterligare stärka ett tryggt åldrande har hemsjukvården fortsatt utveckla det proaktiva
arbetet med riskbedömningar med åtgärder för att förebygga trycksår, fallolyckor och
försämrad munhälsa. En första riskbedömning sker redan vid inskrivning i hemsjukvården
och uppdateras därefter löpande när behov uppstår.
Vård- och omsorgsverksamheten har dessutom under första halvåret 2021 fortsatt arbetet med
bemötande av individer med demenssjukdom. Detta är trygghetsskapande och ger, för
individen, goda förutsättningar till ökad självkänsla och social samhörighet. Målsättningen är
att öka kompetensen hos chefer och personal i omhändertagandet av individer med
demenssjukdom genom utbildning kring metoden BPSD6 och studiecirklar i lågaffektivt
bemötande. Vidare så har insatser genomförts för att stärka arbetet med vård i livets slutskede,
som är en viktig del av palliativ vård. Detta innebär lindrande och trygghetsskapande vård för
de svårast sjuka och döende, men understryker också vikten av ett nära stöd till anhöriga.
Verksamheten har också stärkt sitt arbete med att individanpassade inkontinenshjälpmedel ska
öka vilket ger en ökad livskvalité för individer med inkontinens. Detta minskar risken för
hudbesvär, urinläckage, sömnbesvär och ger bättre förutsättningar till delaktighet i sociala
aktiviteter.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 269

Dnr: KS 2021/708

Svar på återremiss - Begäran från Stenungsundshem AB att
godkänna fusionplan mellan Stenungsundshem AB och
Solgårdsterrassen AB
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.
Jäv
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2021 (§ 230) att återremittera ärendet, med
motiveringen att tjänsteskrivelsen behöver kompletteras med en juridisk bedömning. Ärendet
behöver även kompletteras med en djupare redogörelse och bedömning avseende respektive
bolags ekonomiska status under det senaste månaderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-06
Beslut kommunstyrelsen 2021-08-23 § 230
Tjänsteskrivelse 2021-08-09
Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20
Hemställan från Stenungsundshem att godkänna fusion av Solgårdsterrassen AB och
Stenungsundshem AB 2021-08-02
Protokoll styrelse samt fusionsplan 2021-07-12
Beslut skickas till
ted.larnhem@stenungsundshem.se
therese.allansson@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-09-06

Therese Allansson
Redovisningsekonom

Dnr KS 2021/708

Till kommunfullmäktige

Svar på återremiss - 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.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2021 (§ 230) att återremittera ärendet, med
motiveringen att tjänsteskrivelsen behöver kompletteras med en juridisk bedömning. Ärendet
behöver även kompletteras med en djupare redogörelse och bedömning avseende respektive
bolags ekonomiska status under det senaste månaderna.
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
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Tjänsteskrivelse
2021-09-06

Dnr KS 2021/708

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
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.
Juridiska bedömningar
I aktiebolagslagen (ABL) finns regler om fusion av aktiebolag. Fusion innebär att ett eller
flera aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag. När fusionen
är klar upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation.
Det finns olika former av fusion, i detta fall rör det sig om en så kallad fusion genom
absorption av ett helägt dotterbolag genom att moderbolaget Stenungsundshem AB tar över
dotterbolaget Solgårdsterassen AB:s samtliga tillgångar och skulder.
En förutsättning för fusionen är att bolagens styrelser beslutar om att dotterbolaget ska gå upp
i moderbolaget och upprättar en s.k. fusionsplan för vart och ett av bolagen (23 kap. 28 §
ABL). Fusionsplanen ska ange
-

företagsnamn, bolagskategori, organisationsnummer och den ort där styrelsen ska ha
sitt säte,
den planerade tidpunkten för dotterbolagets upplösning,
vilka rättigheter i moderbolaget som ska tillkomma innehavare av teckningsoptioner,
konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i dotterbolaget eller vilka
åtgärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna,
arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusionen ska lämnas till en
styrelseledamot eller en verkställande direktör eller till en revisor som utför
granskning enligt 29 §.

Fusionsplanen ska även innehålla en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt
vid bedömningen av fusionens lämplighet för bolagen.
Fusionsplanen ska (enligt 23 kap. 29 § ABL) granskas av en eller flera revisorer. Revisorn
eller revisorerna ska därefter upprätta ett yttrande över granskningen. I yttrandet ska
revisorerna särskilt ange om de vid sin granskning har funnit att fusionen medför någon fara
för att borgenärerna i moderbolaget inte ska få sina fordringar betalda.
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Kommunfullmäktige ska enligt bolagsordningen för Stenungsundshem AB och
Solgårdsterassen AB ges möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas. Beslutet om fusion bedöms utgöra ett sådant beslut som
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till.
Om kommunfullmäktige godkänner fusionen och fusionsplanen ska bolagen skriftligen
underrätta sina kända borgenärer om att planen har blivit gällande. Stenungsundshem AB ska
därefter i egenskap av moderbolag ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att verkställa
fusionsplanen (23 kap. 33 § ABL).
Om Boverket beslutar om tillstånd att verkställa fusionsplanen, inträder (enligt 23 kap. 34 §
ABL) följande rättsverkningar:
1. Dotterbolaget Solgårdsterassen AB:s tillgångar och skulder övergår till
Stenungsundshem AB (moderbolaget).
2. Solgårdsterassen AB (dotterbolaget) upplöses.
Förvaltningen bedömer att de rättsliga förutsättningarna för fusionen av Solgårdsterassen AB
är uppfyllda. Vidare har Stenungsundshem AB:s och Solgårdterrassen AB:s revisorer
förklarat i sitt utlåtande efter deras granskning att det inte framkommit några omständigheter
som givit dem anledning att erinra mot fusionsplanen.
Ekonomiska konsekvenser
I juli månad redovisade Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB en balansomslutning
på 939,6 mnkr respektive 97,7 mnkr. Vid en fusion skulle Stenungsundshem AB överta
samtliga Solgårdsterrassen AB:s tillgångar och skulder. I balansräkningen finns interna
mellanhavanden mellan de två bolagen om 58,7 mnkr då Solgårdsterrassen AB lånar pengar
av Stenungsundshem AB. En fusion skulle därmed innebära en balansomslutning på 978,5
mnkr.
Stenungsundshem AB redovisade i juli ett resultat före skatt på 63,8 mnkr och
Solgårdsterrassen AB -0,03 tkr.
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-06
Beslut kommunstyrelsen 2021-08-23 § 230
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
Sektorchef

Erica Bjärsved
Ekonomichef

Beslut skickas till
ted.larnhem@stenungsundshem.se
therese.allansson@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

§ 230

Dnr: KS 2021/708

Begäran från Stenungsundshem AB att godkänna fusionplan
mellan Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med motiveringen att tjänsteskrivelsen
behöver kompletteras med en juridisk bedömning. Ärendet behöver även kompletteras med en
djupare redogörelse och bedömning avseende respektive bolags ekonomiska status under det
senaste månaderna.
Jäv
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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.
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
Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Lundberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med
motiveringen att tjänsteskrivelsen behöver kompletteras med en juridisk bedömning. Ärendet
behöver även kompletteras med en djupare redogörelse och bedömning avseende respektive
bolags ekonomiska status under det senaste månaderna.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras, med motivering enligt ordförande.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

Beslut skickas till
ted.larnhem@stenungsundshem.se
therese.allansson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-08-09

Therese Allansson
Redovisningsansvarig

Dnr KS 2021/708

Till kommunfullmäktige

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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Tjänsteskrivelse
2021-08-09

Dnr KS 2021/708

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
Sektorchef

Erica Bjärsved
Ekonomichef

Beslut skickas till
ted.larnhem@stenungsundshem.se
therese.allansson@stenungsund.se
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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:

Jan Rudén

Ordförande:

o
Vice ordförande:

Helena Nävergårdh

Ledamot:

Gunnar Pettersson

Ledamot
Ledamot

Lennart Svensson

Ordförande:

Jan Rudén

Ledamot:

Gunnar Pettersson

Ledamot

Lennart Svensson

Bo Karlsson

För dotterbolaget.
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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.
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BanklD
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BanklD
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BanklD
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Liz Helena Nävergårdh
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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.
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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

Un erskrift

Gunnar Pettersson
Underskrift

Namnförtydligande Solgårdsterrassen AB

211

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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213

214
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217
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SOLGÅRDSTERRASSEN AB
ORG.NR 556908-4717

Resultaträkning
2020

2019

2

39 037
39 037

-

3

-3
-8
-11

-1
-1

39 026

-1

-41

-2

Rörelseresultat

38 985

-3

Resultat efter finansiella poster

38 985

-3

-8 332
30 653

-3

Tkr

Not
1

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa nettoomsättning
Fastighetskostnader
Driftkostnader
Fastighetsskatt
Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat
Centrala administrationsoch försäljningskostnader

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

4

5
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SOLGÅRDSTERRASSEN AB
ORG.NR 556908-4717

Balansräkning
2020

2019

-

-

67 801

5 898

67 801

5 898

Kassa och bank

1 137

31

Summa omsättningstillgångar

1 137

31

68 938

5 929

Tkr

Not
1

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående ny- och ombyggnader

6,8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar
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SOLGÅRDSTERRASSEN AB
ORG.NR 556908-4717

2020

2019

Aktiekapital

250

250

Summa bundet eget kapital

250

250

-51

-48

Årets resultat

30 653

-3

Summa fritt eget kapital

30 602

-51

Summa eget kapital

30 852

199

-

5 730

Tkr

Not
1

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

5 730

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

9 000

-

Leverantörsskulder

8 610

-

12 078

-

8 340

-

58

-

Summa kortfristiga skulder

38 086

-

Summa skulder och eget kapital

68 938

5 929

Leverantörsskulder moderbolag
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7
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SOLGÅRDSTERRASSEN AB
ORG.NR 556908-4717

Rapport över eget kapital
Aktiekapital
250

Tkr
Ingående eget kapital 2019-01-01
Disposition enligt bolagsstämmobeslut
Balanserade förlustmedel

ReservBalanserade Årets
fond vinst/förlustmedel resultat
-45
-3

Årets resultat

-3

Totalt
eget kapital
202

3

0

-3

-3

Utgående balans 2019-12-31

250

-

-48

-3

199

Ingående eget kapital 2020-01-01
Disposition enligt bolagsstämmobeslut
Balanserade förlusttmedel

250

-

-48

-3

199

-3

3

0

-51

30 653
30 653

30 653
30 852

Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

250

Aktiekapitalet består utav 250 fria aktier med kvotvärde om 1 000 kr styck.
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SOLGÅRDSTERRASSEN AB
ORG.NR 556908-4717

Kassaflödesanalys
Direkt metod (tkr)

Den löpande verksamheten

2020

2019

20 694

-3

20 694

-3

8

-

20 702

-3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Likvid vid försäljning av anläggningstillgångar/aktier

-76 230

-5 279

53 364

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-22 866

-5 279

3 270

5 170

3 270

5 170

31

143

20 702

-3

-22 866

-5 279

3 270

5 170

1 137

31

Utbetalningar till leverantörer och anställda
Kassaflöde före betalda räntor och inkomstskatter
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvida medel vid årets utgång
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SOLGÅRDSTERRASSEN AB
ORG.NR 556908-4717

Redovisnings- och tilläggsupplysningar
Not 1.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisningenligt (K3).
Regelverket (K3) har inte använts tidigare räkenskapsår. Denna ändring innebär inga ändringar av redovisningsprinciper.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida
ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget i framtiden. Alla andra utgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Pågående arbeten
Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång.
Projekt som är osäkra eller inte kommer fullföljas kostnadsförs löpande.
Inkomster
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde
(fakturabelopp) om bolaget får ersättning i likvida medel direkt vid leverans.
Medelantal anställda
Bolaget har inga anställda och köper alla tjänster.
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt
i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära
skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpningen av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt
att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Moderbolag
Stenungsundshem AB (556338-1325) i Västra Götalands län i Stenungsunds kommun upprättar koncernredovisning

Not 2.

Övriga intäkter

Försäljning fastigheter
Summa övriga intäkter
Not 3.

2019
-

2020
-3
-3

2019
-1
-1

2020
-39

2019
-

-39

-

Driftkostnader

Övriga driftkostnader
Summa driftkostnader
Not 4.

2020
39 037
39 037

Ersättningar till revisorer

Ernst & Young
( varav övrig tjänst/konsultationer 0 ( 0 ) )
Summa ersättning för revisionstjänster
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ORG.NR 556908-4717

Not 5.

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Summa skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt redovisat resultat enligt gällande skattesats 21,4%
Skatteeffekt av:
Utnytjat underskottsavdrag
Redovisad skatt
Effektiv skattesats
Not 6.

38 986
-8 343

-3
-

11
-8 332

-

21,4%

-

2020
5 898
76 229
-14 326
67 801

2019
619
5 279
5 898

2020
58
58

2019
-

2020
7 800
7 800

2019
-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övrig driftkostnad
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 8.

2019
-

Pågående nyanläggningar

Ingående bokfört värde pågående nyanläggningar
Under året nedlagda kostnader
Försäljningar och utrangeringar
Summa bokfört värde pågående nyanläggningar
Not 7.

2020
-8 332
-8 332

Taxeringsvärden

Byggnader
Mark
Summa taxeringsvärden
Not 9.
Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen
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SOLGÅRDSTERRASSEN AB
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Not 10. Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står bolagets ansamlade vinstmedel:
Balanserad förlust
Årets resultat

-51 378
30 653 643
30 602 265

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition:
I ny räkning balanseras

30 602 265
30 602 265

Stenungsund den 12 februari 2021.

Jan Ruden
Ordf.

Gunnar Pettersson

Lennart Svensson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-02-….
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING

2020

1
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Solgårdsterrassen AB
Org.nr 556908–4717

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Solgårdsterrassen AB (556908–4717) avger härmed årsredovisning för
verksamhetsåret 2020. Bolaget har sitt säte i Västra Götalands län, Stenungsunds
kommun. Alla belopp är i ”tkr” och anges i SEK. Uppgifter inom parentes avser
verksamhetsåret 2019.
Allmänt om verksamheten:
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenungsundshem AB (556338–1325) i Västra
Götalands län i Stenungsunds kommun. Moderbolaget upprättar koncernredovisning.
Bolaget bildades under slutet av år 2012 med avsikten att förvärva mark till projekt
Solgårdsterrassen. Projektet beräknades omfatta ca 270 bostadslägenheter med olika
upplåtelseformer.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret:
I början av år 2020 avyttrades 2 tredjedelar av planlagd mark till Peab, som nu
producerar bostadsrätter på denna mark. En tredjedel behöll bolaget för uppförande av
boendeformen hyresrätt.
Detaljplanen tillåter 5 byggnader på marken ägd av Solgårdsterrassens AB.
Efter ett omfattande kalkylarbete fattades slutligen ett investeringsbeslut av
Solgårdsterrassens styrelse. Ett godkännande från Kommunfullmäktige erhölls, varvid
byggstart av 44 bostäder med upplåtelseformen hyresrätter kunde ske.
Byggföretaget PEAB utför entreprenaden som utförs enligt tidigare tecknat
partneringavtal (ABT 06)
Produktionen har pågått under år 2020 med högt tempo. Solgårdsterrassen hade under
sommaren första spadtaget och start av 44 lägenheter i två byggnader. Båda byggnader
var resta i slutet av året med täta tak och ytskikt.
I skrivande stund pågår nu invändiga arbeten. Produktionen ligger något före
tidsplanen vilket säkerställer en inflyttning i slutet av år 2021.
Byggnaderna har under projekteringstiden optimerats för att maximera antalet
kvadratmeter uthyrningsbar yta. (BOA)
Under året har även bolaget identifierat möjligheten att tillföra ytterligare en byggnad,
inom gällande detaljplan. Denna byggnad innebär ytterligare 24 lägenheter. Förstudier
pågår.
All nyproduktion kommer inte kunna byggas med investeringsstöd. Detta leder till
betydligt högre hyresnivåer än Stenungsundsbon är van vid.
Själva projektet drivs och projektleds på bolagets uppdrag av moderbolaget.

2
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Solgårdsterrassen AB
Org.nr 556908–4717

Ekonomi och finans
Resultat och intäkter
Bolaget redovisar ett resultat om 38 985 tkr (-3). Resultatpåverkan av avyttring av mark
har varit 39 037 tkr (0).
Kassaflöde, finansiering och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20 702 tkr (-3).
Investeringarna under året var netto 22 866 tkr (5 279) efter försäljning av mark.
All finansiering av pågående mark finansieras med lån från moderbolaget.
Likviditet
Likvida medel har ökat från 31 tkr till 1 137 tkr.
Vinstdisposition:
Till årsstämman i bolaget står följande vinstmedel till förfogande
Balanserat förlust
-51 378 kr
Årets resultat
30 653 643 kr
30 602 265 kr
Styrelsen föreslår följande vinstdisposition
I ny räkning balanseras 30 602 265 kr
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

§ 270

Dnr: KS 2021/574

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till
följande torsdagar kl.18.00:
20 januari (allmänpolitisk debatt), 3 februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 8 juni (onsdag klockan
17:00), 8 september, 6 oktober, 10 november och 15 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-07
Beslut skickas till
Maja-liisa.odelius@stenungsund.se

Detta protokoll är elektroniskt signerat och
juridiskt bindande.

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-06-07

Maja Liisa Odelius
Kommunsekreterare

Dnr KS 2021/574

Till kommunfullmäktige

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till
följande torsdagar kl.18.00:
20 januari (allmänpolitisk debatt), 3 februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 8 juni (onsdag klockan
17:00), 8 september, 6 oktober, 10 november och 15 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för
kommunfullmäktige.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför beslutet i sig inga konsekvenser
för barn.
Bedömning utifrån Agenda 2030
Ärendet påverkar inte de globala målen i Agenda 2030.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
Stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Helena Maxon
Administrativ chef

Beslut skickas till
Maja-liisa.odelius@stenungsund.se
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Ticket #434464
Status
Prioritet
Avdelning
Skapad
datum

Öppen
Normal
Kansli
2021/09/21
21:36

Tilldelat till
SLA-regel
Föriallodatum

Default

SLA

2021/09/29
13:25

Namn Christine Marttila
Email Telefon
Källa Email
Mottagare Kommun
Senaste
2021/09/22 14:22
Svar
Senaste
2021/09/21 21:36
Meddelande

KF precidium

-2021/09/21 21:36 KF precidium

-

Christine Marttila

Avsägelse av politiskt uppdrag.
Jag har flyttat ifrån kommunen och avsäger mig därav mitt uppdrag i beredningen miljö och fysisk
planering.
Christine Marttila
Hämta Outlook för Android
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