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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 6 Dnr: KS 2019/650

Bidrag för snöröjning av enskild väg

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att, från vintersäsongen 2020/21, införa ett kommunalt bidrag 
för skötsel av snöröjning av enskilda vägar enligt dokumentet ”Regler för bidrag för 
snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun, med följande ändring.

 Ta bort att bidraget per löpmeter räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att från och med vintersäsongen 2020/21 införa ett 
kommunalt bidrag till enskilda väghållare för skötsel av snöröjning av enskilda vägar.

I budget för 2020 uppgår budgeterade medel för snöröjning av enskilda vägar till 970 tkr. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på regler för bidrag för snöröjning av enskild väg. 
Förslaget innehåller bland annat skrivningar om vilka som är bidragsberättigade, vilka nivåer 
som gäller för bidraget samt vad som sker när budgeten för snöröjning är förbrukad. 

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-08-06
Regler för bidrag för snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) tillstyrker liggande förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Helena.franzen@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-10-29

§ 80 Dnr: KS 2019/650

Bidrag för snöröjning av enskild väg

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att, från vintersäsongen 2020/21, införa ett kommunalt bidrag 
för skötsel av snöröjning av enskilda vägar enligt dokumentet ”Regler för bidrag för 
snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun, med följande ändring.

 Ta bort att bidraget per löpmeter räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.

Allmänna utskottet beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att innan 
kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med följande:

 Hur Tjörn och Orust kommuns gör med snöröjning av enskilda vägar där hemtjänsten 
behöver komma fram 

 De ekonomiska konsekvenserna för att kommunen är medlem i vägsamfälligheter. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att från och med vintersäsongen 2020/21 införa ett 
kommunalt bidrag till enskilda väghållare för skötsel av snöröjning av enskilda vägar.

I budget för 2020 uppgår budgeterade medel för snöröjning av enskilda vägar till 970 tkr. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på regler för bidrag för snöröjning av enskild väg. 
Förslaget innehåller bland annat skrivningar om vilka som är bidragsberättigade, vilka nivåer 
som gäller för bidraget samt vad som sker när budgeten för snöröjning är förbrukad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-06
Regler för bidrag för snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-10-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i dokumentet ”Regler för bidrag för snöröjning av enskilda vägar i 
Stenungsunds kommun, gör följande ändring.

 Ta bort att bidraget per löpmeter räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.

Bo Pettersson (S) föreslår även att allmänna utskottet för egen del ger förvaltningen i uppdrag 
att innan kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med följande:

 Hur Tjörn och Orust kommun gör med snöröjning av enskilda vägar där hemtjänsten 
behöver komma fram

 De ekonomiska konsekvenserna för att kommunen är medlem i vägsamfälligheter

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt Bo Petterssons (S) förslag. Han konstaterar
att så sker.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/650
2019-11-01

Helena Franzén Till kommunfullmäktige
Utvecklingsledare

Bidrag för snöröjning av enskild väg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att, från vintersäsongen 2020/21, införa ett kommunalt bidrag 
för skötsel av snöröjning av enskilda vägar enligt dokumentet ”Regler för bidrag för 
snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att från och med vintersäsongen 2020/21 införa ett 
kommunalt bidrag till enskilda väghållare för skötsel av snöröjning av enskilda vägar.

I budget för 2020 uppgår budgeterade medel för snöröjning av enskilda vägar till 970 tkr. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på regler för bidrag för snöröjning av enskild väg. 
Förslaget innehåller bland annat skrivningar om vilka som är bidragsberättigade, vilka nivåer 
som gäller för bidraget samt vad som sker när budgeten för snöröjning är förbrukad. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13, § 89, att överlåta ansvaret för skötseln av 
snöröjning av enskilda vägar till den enskilde väghållaren. Kommunfullmäktige beslutade 
samtidigt att lämna ett kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om.

En omvärldsstudie av ett antal kommuner som tillämpar driftsbidrag för underhåll av enskilda 
vägar visar att det inte finns någon enhetlig modell. Då det saknas reglering i frågan har varje 
kommun i princip skapat sitt eget bidragssystem.

Förvaltningen föreslår att följande regler ska gälla i Stenungsunds kommun:

 Bidragsberättigade förvaltare av väg är:

o samfälligheter som bildats enligt SFL (lagen om förvaltning av samfälligheter)
o gemensamhetsanläggningar som sköts genom

a.) samfällighetsförening 
b.) delägarförvaltning

 Vägen ska vara minst 200 m lång. (Vägens längd ska mätas från fastighetsgräns till 
vägkant där anslutning sker till allmän väg eller annan väg.)

8



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/650
2019-11-01

 Vägen ska upplåtas för allmänt bruk och får inte avstängas för trafik.

 För vägar mellan 200 - 500 m tillämpas ett fast belopp på 1 500 kr per år.

 För vägar som överstiger 500 m är det möjligt att utöver det fasta beloppet också ansöka om 
ett bidrag på 3 kr per löpmeter. Maximalt bidrag för ett år uppgår till 15 tkr.

 Förnyad ansökan skickas in varje år.

 Ansökningsperioden ligger i april månad och bidraget söks i förväg inför kommande 
vintersäsong.

 Kommunen har en bidragspott (900 tkr för år 2020) och kommer att behandla 
ansökningarna i den ordning de inkommit. Om budgeten för aktuellt bidrag är förbrukad 
innevarande år, utbetalas bidraget i turordning kommande år för beviljade ansökningar 
som kommit in senast sista ansökningsdag.

Bidraget kommer att kunna sökas via en e-tjänst på kommunens hemsida.

Ekonomiska konsekvenser
I budget för 2020 uppgår budgeterade medel för snöröjning av enskilda vägar till 970 tkr. 

Det går inte i dagsläget att förutsäga hur många som kommer att nyttja möjligheten att söka 
bidraget eller hur stor den totala beviljade bidragssumman kommer att bli. Men 
bidragsmodellens konstruktion säkerställer att budgeterad ram kommer att hållas i och med att 
om budgeten för bidraget förbrukats under innevarande år så utbetalas bidraget i turordning 
nästkommande år. 

Kommunen äger fastigheter inom områden där vinterväghållningen nu kommer att tas över av 
enskilda väghållare. Som fastighetsägare har kommunen då samma ansvar för väghållningen 
som varje annan fastighetsägare. I den egenskapen kan kommunen ingå t.ex. i en 
vägsamfällighet, vägförening eller samfällighetsförening. Driftskostnader för vägar där 
kommunen äger en andel finansieras för närvarande av intäkter från markupplåtelser. Denna 
typ av driftskostnader kommer sannolikt att öka och de ökade kostnaderna behöver då 
rymmas inom den totala budgeten på 970 tkr. 

Granskning och övrig hantering av bidragsansökningarna kommer att innebära en ny 
arbetsuppgift för sektorn. Av den totala budgeten på 970 tkr avsätts därför 70 tkr för ökade 
administrativa kostnader.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/650
2019-11-01

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

Juridiska bedömningar
Kommunallagen lägger inga hinder i vägen för kommunen att lämna bidrag till enskild 
väghållning så länge den har ett allmänintresse. Det framgår både av förarbeten till 
kommunallagstiftningen och etablerad rättspraxis. Tillräckligt allmänt intresse anses dock inte 
finnas om det gäller t.ex. en utfartsväg som bara betjänar en eller ett par fastigheter. 

Förvaltningen gör därigenom bedömningen att bidrag inte kan utbetalas till enskilda 
privatpersoner utan att ett villkor för att vara berättigad till bidrag är att väghållningen ska 
vara ordnad genom en samfällighet/gemensamhetsanläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-06
Regler för bidrag för snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Tony Strandh
Sektorchef Verksamhetschef
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Kommunfullmäktige beslutar att, från vintersäsongen 2020/2021, införa ett 
kommunalt bidrag för skötsel av snöröjning av enskilda vägar.

Följande regler gäller i Stenungsunds kommun:

 Bidragsberättigade förvaltare av väg är:

o samfälligheter som bildats enligt SFL (lagen om förvaltning av samfälligheter)
o gemensamhetsanläggningar som sköts genom

a.) samfällighetsförening 
b.) delägarförvaltning

 Vägen ska vara minst 200 m lång. (Vägens längd ska mätas från fastighetsgräns till 
vägkant där anslutning sker till allmän väg eller annan väg.)

 Vägen ska upplåtas för allmänt bruk och får inte avstängas för trafik.

 För vägar mellan 200 - 500 m tillämpas ett fast belopp på 1 500 kr per år.

 För vägar som överstiger 500 m är det möjligt att utöver det fasta beloppet också ansöka om 
ett bidrag på 3 kr per löpmeter. Maximalt bidrag för ett år uppgår till 15 tkr.

 Förnyad ansökan skickas in varje år.

 Ansökningsperioden ligger i april månad och bidraget söks i förväg inför kommande 
vintersäsong.

 Kommunen har en bidragspott som gäller för det aktuella budgetåret. Ansökningarna 
kommer att behandlas i den ordning som de inkommit. Om budgeten för aktuellt bidrag är 
förbrukad innevarande år, utbetalas bidraget i turordning kommande år för beviljade 
ansökningar som kommit in senast sista ansökningsdag.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/650
2019-08-06

Helena Franzén Till kommunfullmäktige
Utvecklingsledare

Bidrag för snöröjning av enskild väg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att, från vintersäsongen 2020/21, införa ett kommunalt bidrag 
för skötsel av snöröjning av enskilda vägar enligt dokumentet ”Regler för bidrag för 
snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att från och med vintersäsongen 2020/21 införa ett 
kommunalt bidrag till enskilda väghållare för skötsel av snöröjning av enskilda vägar.

I budget för 2020 uppgår budgeterade medel för snöröjning av enskilda vägar till 970 tkr. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på regler för bidrag för snöröjning av enskild väg. 
Förslaget innehåller bland annat skrivningar om vilka som är bidragsberättigade, vilka nivåer 
som gäller för bidraget samt vad som sker när budgeten för snöröjning är förbrukad. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13, § 89, att överlåta ansvaret för skötseln av 
snöröjning av enskilda vägar till den enskilde väghållaren. Kommunfullmäktige beslutade 
samtidigt att lämna ett kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om.

En omvärldsstudie av ett antal kommuner som tillämpar driftsbidrag för underhåll av enskilda 
vägar visar att det inte finns någon enhetlig modell. Då det saknas reglering i frågan har varje 
kommun i princip skapat sitt eget bidragssystem.

Förvaltningen föreslår att följande regler ska gälla i Stenungsunds kommun:

 Bidragsberättigade förvaltare av väg är:

o samfälligheter som bildats enligt SFL (lagen om förvaltning av samfälligheter)
o gemensamhetsanläggningar som sköts genom

a.) samfällighetsförening 
b.) delägarförvaltning

 Vägen ska vara minst 200 m lång. (Vägens längd ska mätas från fastighetsgräns till 
vägkant där anslutning sker till allmän väg eller annan väg.)
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/650
2019-08-06

 Vägen ska upplåtas för allmänt bruk och får inte avstängas för trafik.

 För vägar mellan 200 - 500 m tillämpas ett fast belopp på 1 500 kr per år.

 För vägar som överstiger 500 m är det möjligt att utöver det fasta beloppet också ansöka om 
ett bidrag på 3 kr per löpmeter. Maximalt bidrag för ett år uppgår till 15 tkr.

 Bidraget per löpmeter räknas årligen upp enligt konsumentprisindex.

 Förnyad ansökan skickas in varje år.

 Ansökningsperioden ligger i april månad och bidraget söks i förväg inför kommande 
vintersäsong.

 Kommunen har en bidragspott (900 tkr för år 2020) och kommer att behandla 
ansökningarna i den ordning de inkommit. Om budgeten för aktuellt bidrag är förbrukad 
innevarande år, utbetalas bidraget i turordning kommande år för beviljade ansökningar 
som kommit in senast sista ansökningsdag.

Bidraget kommer att kunna sökas via en e-tjänst på kommunens hemsida.

Ekonomiska konsekvenser
I budget för 2020 uppgår budgeterade medel för snöröjning av enskilda vägar till 970 tkr. 

Det går inte i dagsläget att förutsäga hur många som kommer att nyttja möjligheten att söka 
bidraget eller hur stor den totala beviljade bidragssumman kommer att bli. Men 
bidragsmodellens konstruktion säkerställer att budgeterad ram kommer att hållas i och med att 
om budgeten för bidraget förbrukats under innevarande år så utbetalas bidraget i turordning 
nästkommande år. 

Granskning och övrig hantering av bidragsansökningarna kommer att innebära en ny 
arbetsuppgift för sektorn. Av den totala budgeten på 970 tkr avsätts därför 70 tkr för ökade 
administrativa kostnader.

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

Juridiska bedömningar
Kommunallagen lägger inga hinder i vägen för kommunen att lämna bidrag till enskild 
väghållning så länge den har ett allmänintresse. Det framgår både av förarbeten till 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/650
2019-08-06

kommunallagstiftningen och etablerad rättspraxis. Tillräckligt allmänt intresse anses dock inte 
finnas om det gäller t.ex. en utfartsväg som bara betjänar en eller ett par fastigheter. 

Förvaltningen gör därigenom bedömningen att bidrag inte kan utbetalas till enskilda 
privatpersoner utan att ett villkor för att vara berättigad till bidrag är att väghållningen ska 
vara ordnad genom en samfällighet/gemensamhetsanläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-06
Regler för bidrag för snöröjning av enskilda vägar i Stenungsunds kommun

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Tony Strandh
Sektorchef Verksamhetschef
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 8 Dnr: KS 2014/155

Tilläggsavtal till markanvisning på CW Borgs väg

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
markanvisningsavtal fullständigt undertecknat 2018-06-26, mellan Stenungsunds kommun 
och Riksbyggen ekonomisk förening.

Sammanfattning av ärendet
Markanvisningsavtalet för CW Borgs väg/Snippen tecknat mellan Stenungsunds kommun och 
Riksbyggen ekonomisk förening förfaller 2020-03-13. Markanvisningsavtalet har givit 
Riksbyggen ekonomisk förening rätt att ensam förhandla med Stenungsunds kommun om 
förutsättningarna för genomförandet av exploateringen.

För att Riksbyggen ekonomisk förening ska få fortsatt rätt att ensam förhandla med 
Stenungsunds kommun har ett tilläggsavtal upprättats där Stenungsunds kommun förlänger 
avtalstiden med två år från det att tilläggsavtalet vinner laga kraft. I tilläggsavtalet är det 
endast avtalstiden som föreslås förlängas med två år, i övrigt ska det befintliga 
markanvisningsavtalet gälla med oförändrade villkor. Tilläggsavtalet är giltigt under 
förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-13
Tilläggsavtal till markanvisningsavtalet
Markanvisningsavtal

Beslut skickas till
rasmus.edlund@riksbyggen.se
therese.brattfors@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/155
2019-12-03

Therese Brattfors Till kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsingenjör

Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för CW Borgs väg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
markanvisningsavtal fullständigt undertecknat 2018-06-26, mellan Stenungsunds kommun 
och Riksbyggen ekonomisk förening.

Sammanfattning av ärendet
Markanvisningsavtalet för CW Borgs väg/Snippen tecknat mellan Stenungsunds kommun och 
Riksbyggen ekonomisk förening förfaller 2020-03-13. Markanvisningsavtalet har givit 
Riksbyggen ekonomisk förening rätt att ensam förhandla med Stenungsunds kommun om 
förutsättningarna för genomförandet av exploateringen.

För att Riksbyggen ekonomisk förening ska få fortsatt rätt att ensam förhandla med 
Stenungsunds kommun har ett tilläggsavtal upprättats där Stenungsunds kommun förlänger 
avtalstiden med två år från det att tilläggsavtalet vinner laga kraft. I tilläggsavtalet är det 
endast avtalstiden som föreslås förlängas med två år, i övrigt ska det befintliga 
markanvisningsavtalet gälla med oförändrade villkor. Tilläggsavtalet är giltigt under 
förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun. 

Beskrivning av ärendet
Markanvisningsavtalet för CW Borgs väg/Snippen, skrivet mellan Stenungsunds kommun och 
Riksbyggen ekonomisk förening fullständigt undertecknat 2018-06-26, förfaller 2020-03-13. 
Ett tillägg behöver upprättas för att Riksbyggen ekonomisk förening ska ha fortsatt rätt att 
under två år ensam få förhandla med Stenungsunds kommun om förutsättningarna för 
genomförandet av exploateringen. I tilläggsavtalet som tagits fram är det endast avtalstiden 
som föreslås förlängas med två år, i övrigt ska det befintliga markanvisningsavtalet gälla med 
oförändrade villkor.

Enligt punkt 9 i markanvisningsavtalet ska ett marköverlåtelseavtal träffats mellan 
Stenungsunds kommun och Riksbyggen ekonomisk förening senast inom två år från det att 
avtalet genom laga kraftvunnet beslut godkänts av kommunfullmäktige i Stenungsunds 
kommun. I fall ett marköverlåtelseavtal inte vunnit laga kraft inom två år är 
markanvisningsavtalet förfallet utan ersättning från någondera part. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/155
2019-12-03

Tilläggsavtalet är giltigt under förutsättning att tilläggsavtalet godkänns av 
kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun. 

Frågor som diskuterades under framtagandet av avtalet:

Exploatören ska stå kostnaden för framtaget planprogram och samtliga detaljplanekostnader 
upp till 1,5 mnkr. Kostnader därutöver ska kommunen stå för.

Kommunen bekostar allmän plats inom det till exploatören anvisade området. Aktuell allmän 
plats inom området är upprustning av CW Borgs väg cirka 180 meter, upprustning av eller 
flytt till annat läge för gång- och cykelväg längs med Göteborgsvägen cirka 150 meter och ny 
lokalgata mellan CW Borgs väg och Strandvägen cirka 70 meter.

Kommunen bekostar eventuell sanering av marken, detta utgör en risk för kommunen. Det 
finns i dagsläget ej kända föroreningar men om sådana upptäcks medför det betydande 
kostnader.

Försäljningspriset ska uppräknas med konsumentprisindex från och med att detaljplanen 
vinner laga kraft till och med tillträdesdagen. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader:
Kommunen bekostar allmän plats inom området. Aktuell allmän plats inom området är 
upprustning av CW Borgs väg, upprustning av eller flytt till annat läge för 
gång- och cykelväg längs med Göteborgsvägen och ny lokalgata mellan CW Borg väg och 
Strandvägen.

Kommunen bekostar evakuering och rivning inom området som ska överlåtas.

Kommunen bekostar eventuell sanering av marken.

Kommunen bekostar detaljplanekostnader som överskrider 1,5 mnkr. 

Kommunen har hittills lagt ner ca 12,5 mnkr för rivning och markinlösen.

Intäkter:
Försäljningspriset beräknas till 59 mnkr enligt exploatörens inlämnade förslag. 
Försäljningspriset beror på antagen detaljplans tillåtna BTA, bruttoarea. I dagsläget finns 
osäkerheter kring om den föreslagna exploateringsgraden kan uppnås.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.
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2019-12-03

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-13
Tilläggsavtal till markanvisningsavtalet
Markanvisningsavtal

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
rasmus.edlund@riksbyggen.se
therese.brattfors@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 26 Dnr: KS 2019/920

Revidering av attestreglemente

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare attestreglemente och att anta det nya 
attestreglementet med följande tillägg:

- Förtydligande i näst sista stycket: ”För den högsta tjänstepersonen, 
kommundirektören, ska händelser enligt ovan attesteras av kommunstyrelsens 
ordförande (KSO), eller vid dennes frånvaro, vice KSO eller 2:e vice KSO i nämnd 
ordning.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med attestreglementet är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens 
ekonomiska transaktioner. Attest innebär att intyga att transaktionen är kontrollerad och felfri. 
Reglementet ska också bidra till en rättvisande redovisning. Tidigare antaget attestreglemente 
dnr 0539/03 upphör att gälla. Tidigare attestreglemente antogs 2003. Attestreglementet har 
omarbetats med uppdateringar och redaktionella justeringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-19
Attestreglemente Stenungsunds kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår ett förtydligande i näst sista stycket: ”För den högsta 
tjänstepersonen, kommundirektören, ska händelser enligt ovan attesteras av 
kommunstyrelsens ordförande (KSO), eller vid dennes frånvaro, vice KSO eller 2:e vice KSO 
i nämnd ordning.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Beslut skickas till
Therese.allansson@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/920
2019-11-19

Therese Allansson Till kommunfullmäktige
Redovisningsansvarig

Revidering av attestreglemente

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare attestreglemente och att anta det nya 
attestreglementet.  

Sammanfattning av ärendet
Syftet med attestreglementet är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens 
ekonomiska transaktioner. Attest innebär att intyga att transaktionen är kontrollerad och felfri. 
Reglementet ska också bidra till en rättvisande redovisning. Tidigare antaget attestreglemente 
dnr 0539/03 upphör att gälla. Tidigare attestreglemente antogs 2003. Attestreglementet har 
omarbetats med uppdateringar och redaktionella justeringar. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-19
Attestreglemente Stenungsunds kommun

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslut skickas till
therese.allansson@stenungsund.se
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Typ av dokument
Reglemente

Beslutat av
Kommunfullmäktige

Beslutsdatum Diarienummer
KS 2019/920

Dokumentägare
Ekonomifunktionen
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Ekonomifunktionen

Reviderad

Attestreglemente för 
Stenungsunds kommun
Intern kontroll av ekonomiska transaktioner
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Attestreglemente för 
Stenungsunds kommun
§ 1 Syfte
Syftet med attestreglementet är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens 
ekonomiska transaktioner. Attest innebär att man intygar att transaktionen är kontrollerad och 
felfri. Reglementet ska också bidra till en rättvisande redovisning. 

§ 2 Omfattning
Reglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla.

§ 3 Dokumentation
Attesten ska dokumenteras genom namnteckning eller digital signatur. 

§ 4 Åtgärder
Eventuella brister ska åtgärdas omgående och rapporteras till överordnad chef. 

§ 5 Ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i 
detta reglemente iakttas och att lämpliga attestmoment utföres. Att attestera är en del av den 
interna kontrollen. Det är en bekräftelse på riktigheten i ett agerande eller beslut och ingen 
egen beslutsfunktion.

§ 6 Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter
Kommunstyrelsen utser beslutsattestberättigade för kommunens olika verksamhetsområden, 
samt övriga enheter där så kan vara lämpligt. Kommunstyrelsen kan delegera rätten att utse 
beslutsattestberättigande. 

§ 7 Anmälan av beslutsattestberättigande 
Den som utser en beslutsattestant ska anmäla detta till ekonomifunktionen. 
Ekonomifunktionen ska i sin tur förvara en uppdaterad förteckning över samtliga 
beslutsattestanter i kommunen.

§ 8 Kontroller som ska genomföras
Attest krävs av två personer så att ingen person ensam ska kunna hantera en transaktion från 
början till slut. Den person som ska genomföra attesten ska ha tillräcklig kompetens för 
uppgiften.
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För att tillse att de ekonomiska transaktionerna är korrekta ska följande kontroller 
genomföras:

 Att varan/tjänsten har levererats och att transaktioner stämmer överens med avtalade 
villkor.

 Att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed.
 Att betalningen sker vid rätt tidpunkt.
 Att transaktionen är rätt konterad.
 Att transaktionen bokförs i rätt redovisningsperiod.

§ 9 Attesttyper
Transaktioner attesteras innan de utförs. Attest är indelad i två grupper:

 Granskningsattest - kontroll mot leverans/prestation samt underlagets riktighet

Transaktioner ska vara granskningsattesterade innan beslutsattestering sker. 
Granskningsattest får utföras av den person som mottager, beställer eller köper in 
varor och tjänster. Den person som beställer varor eller tjänster ska vara behörig, ha 
kompetens och följa kommunens Upphandlings- och inköpspolicy.

 Beslutsattest - kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor samt underlagets 
riktighet

Beslutsattestanten har ansvaret för att prestationer och transaktioner och deras 
underlag stämmer med beslut eller planer, att behöriga personer agerat samt att pris, 
rabatt och övriga villkor är riktiga. Beslutsattestanten ansvarar också för att 
konteringen är riktig och att budgetmedel finns avsatta för ändamålet och ekonomiskt 
utrymme finns.

Eskalering
En attestant får aldrig slutattestera egna utlägg. Attestanten får heller aldrig attestera en 
ekonomisk händelse som i relation till attestanten avser närstående, beroendeställning eller 
jävsituation. En eventuell sådan transaktion ska eskaleras till överordnad chef. 

För den högsta tjänstepersonen, kommundirektören, ska händelser enligt ovan attesteras av 
kommunstyrelsens ordförande (KSO), eller vid dennes frånvaro, vice KSO eller 2:e vice KSO 
i nämnd ordning. 

Om en händelse gäller utlägg för KSO, vice KSO ska 2:e vice KSO attestera. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 28 Dnr: KS 2019/961

Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade bolagsordningar för Renova AB, 
Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen enligt upprättat förslag.

Kommunens ombud uppdras att vid respektive bolagsstämma rösta för att de reviderade 
bolagsordningarna antas av bolagsstämman.

Jäv
Johan Jönsson (M) deltog inte i handläggningarna av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Bolagsordningarna för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen 
behöver revideras med anledning av den nya kommunallagen. Ärendet har initierats av 
Göteborgs Stadshus AB som föreslår att ägarkommunerna fastställer upprättade förslag till 
reviderade bolagsordningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-03
Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Beslut skickas till
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/961
2019-12-03

Cecilia Vilén Till kommunfullmäktige
Kommunjurist

Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade bolagsordningar för Renova AB, 
Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen enligt upprättat förslag.

Kommunens ombud uppdras att vid respektive bolagsstämma rösta för att de reviderade 
bolagsordningarna antas av bolagsstämman.

Sammanfattning av ärendet
Bolagsordningarna för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen 
behöver revideras med anledning av den nya kommunallagen. Ärendet har initierats av 
Göteborgs Stadshus AB som föreslår att ägarkommunerna fastställer upprättade förslag till 
reviderade bolagsordningar.

Beskrivning av ärendet
Den nya kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bland 
annat den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga 
kommunala principer sedan tidigare funnits.

Ändringen i den nya kommunallagen medför att § 3 eller § 4 i respektive bolagsordning för 
Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen behöver revideras på sätt 
att ”och 8 kap. 3c” stryks. Det är således inte fråga om ändring i sak utan enbart en strykning 
av en lagrumshänvisning på grund av ny lagstiftning.

Ändringarna beslutas av respektive bolagsstämma och förutsätter att kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner har tagit ställning till revideringarna.

Avsikten är att respektive bolagsstämma ska kunna besluta att anta de reviderade 
bolagsordningarna under mars månad 2020.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslagen till reviderade 
bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
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2019-12-03

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

Juridiska bedömningar
Förslaget överensstämmer med gällande kommunallag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-03
Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  

Beslut skickas till
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
info@renova.se
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Bolagsordning för Renova AB    

Organisationsnummer 556108-3337 

 

§ 1  

Bolagets firma är Renova AB. 

2 § 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 

§ 3  

Bolaget ägs, direkt eller indirekt, av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i 
ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer 
från hushåll i ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta om hand 
enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som 
bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarkommunernas ställe. 
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, 
innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas 
på affärsmässig grund. 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

§ 4 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

• behandla hushållsavfall  
• anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar 
• med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och 

el 
• bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse 
• äga och förvalta aktier i dotterbolag. 
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§ 5  

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. 

§ 6  

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 90.000 och högst 360.000.  

§ 7  

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.  

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. 
Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 
ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö 
utser vardera 1 suppleant. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma.   

§ 8  

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även 
ett registrerat revisionsbolag utses.  

§ 9  

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte 
suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  En lekmannarevisor utses av 
Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals 
kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

§ 10  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast 
två veckor före stämman.  

§ 11  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid 
ska följande ärenden förekomma:  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
4. Val av två justerare 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. Fastställande av dagordning  

 

37



   

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och 
koncernen 

8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen  
b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte 
suppleanter  

10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter 
och suppleanter  

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges 

val av lekmannarevisor och suppleant  
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv 
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 
15. Stämmans avslutande. 

§ 12  
  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 

• Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste 
räkenskapsåren 

• Ram för upptagande av krediter 
• Ställande av säkerhet 
• Bildande av bolag 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 50 miljoner 

kronor per affärstillfälle 
• Andra köp, försäljningar eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

belopp om 50 miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle. 
 

§ 13 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

§ 14  

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar alla överlåtelser av aktier i bolaget, t.ex. i form 
av köp, byte, tillskott eller gåva, dock inte överlåtelse till annat direktägt bolag i 
respektive kommun. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte 
är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga 
aktieägare att köpa aktien. 
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När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att 
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från 
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 
 
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av 
notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas 
i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Priset för aktierna ska motsvara aktiernas andel av bolagets substansvärde och ska 
betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. 
 
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt gällande lagstiftning om skiljemän. 
Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborgs kommun. 

§ 15  

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna 
i proportion till aktieinnehavet.  
 

§ 16 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 17 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen. 
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Bolagsordning för Renova Miljö AB    
Organisationsnummer 556946-0321 

§ 1   

Bolagets firma är Renova Miljö AB. 

2 § 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 

§ 3  

Bolaget ägs indirekt av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av 
verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.  
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, 
innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen 
och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud 
att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för 
viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av 
värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund. 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive 
ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

§ 4  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

• behandla avfall från verksamheter och från hushåll från andra än 
ägarkommunerna 

• anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar 
• med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme 

och el  
• insamla och transportera avfall 
• bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse. 
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§ 5 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 
kronor. 

§ 6 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.   

§ 7  

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.  

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. 
Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 
1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive 
Öckerö utser vardera 1 suppleant. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma.   

§ 8  

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor 
får även ett registrerat revisionsbolag utses.  

§ 9 

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor 
jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  En lekmannarevisor 
utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals 
kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

§ 10  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och 
senast två veckor före stämman.  

§ 11  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. 
Därvid ska följande ärenden förekomma:  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av två justerare 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. Fastställande av dagordning 
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7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget 
8. Beslut om 

a. fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget  
b. disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören  
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor 

jämte suppleanter 
10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av 

styrelseledamöter och suppleanter  
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals 

kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant 
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv 
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 
15. Stämmans avslutande. 

§ 12  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

§ 13  

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla 
aktieägaren.  

§ 14 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

§ 15 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen. 

 
 

42



  
 

 

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen 
Organisationsnummer 556051-2096 
 
 
§ 1 
Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rödingen. 
 
§ 2 Bolaget ägs indirekt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sin fastighetsförvaltning bidra till att 
övriga bolag i koncernen kan uppfylla sina respektive kommunala ändamål. 
 
Bolaget har till verksamhet att förvalta egna fastigheter.  
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa 
de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 
vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta 
högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag 
eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 

Denna § 2 får inte ändras utan medgivande av respektive delägarkommuns 
kommunfullmäktige. 
 
§ 3 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 
§ 4 
Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. 
 
§ 5 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg. 
 
§6 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Göteborgs kommunfullmäktige ska 
utse ledamöterna. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 
 
§7  
Bolaget skall ha en revisor jämte en suppleant för denne. Till revisor får även ett registrerat 
revisionsbolag väljas; i sådant fall skall ingen suppleant utses. Revisor väljs av bolagsstämman. 
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Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
§ 8 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret. 
 
§ 9 
Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 
skall utse lekmannarevisorerna samt två suppleanter. Mandatperioden ska sammanfalla med 
den för styrelsen. 
 
§ 10 
Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall årsstämma hållas. 
 
§ 11 
Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman.  
 
§ 12 
På årsstämmorna skall följande ärenden behandlas: 
 
   1.   Val av ordförande vid stämman 
   2.   Upprättande och godkännande av röstlängd 
   3.   Godkännande av dagordning 
   4.   Val av en justeringsman 
   5.   Frågan huruvida stämman behörigen sammankallats 
   6.   Framläggande av förvaltningsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen för     
         det närmast förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen för samma tid 
   7.   Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 
   8.   Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
   9.   Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 10.   Val av styrelse 
 11.   När så erfordras, val av revisor och suppleant för denne    
 12.   Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman. 
 
§ 13 
Skulle bolaget upplösas eller likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i 
proportion till aktieinnehavet. 
 
_______________________ 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 14 Dnr: KS 2019/680

Ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kartläggningen om kulturföreningarnas 
lokalbehov.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 (§ 112) att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler. 
Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört en kartläggning gällande föreningarnas 
tillgång till och behov av repetitionslokaler. Utifrån kartläggningen bedömer förvaltningen att 
föreningarnas lokalbehov är tillgodosett och inte medför några ytterligare ekonomiska 
konsekvenser.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-09-04
Bilaga ekonomi rep-lokaler 2019-11-04
Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 112

Beslut skickas till
Ulf.edman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-12-11

§ 77 Dnr: KS 2019/680

Ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kartläggningen om kulturföreningarnas 
lokalbehov.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 (§ 112) att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler. 
Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört en kartläggning gällande föreningarnas 
tillgång till och behov av repetitionslokaler. Utifrån kartläggningen bedömer förvaltningen att 
föreningarnas lokalbehov är tillgodosett och inte medför några ytterligare ekonomiska 
konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-04
Bilaga ekonomi rep-lokaler 2019-11-04
Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 112
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/680
2019-09-04

Ulf Edman Till kommunfullmäktige
Utvecklingsledare

Kartläggning av föreningarnas behov av repetitionslokaler 

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kartläggningen om kulturföreningarnas 
lokalbehov.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 (§ 112) att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler. 
Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört en kartläggning gällande föreningarnas 
tillgång till och behov av repetitionslokaler. Utifrån kartläggningen bedömer förvaltningen att 
föreningarnas lokalbehov är tillgodosett och inte medför några ytterligare ekonomiska 
konsekvenser.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I Kulturpolitisk plan 2018 – 2022 framkommer att efterfrågan på repetitionslokaler inom 
musikens område är stor. Den kulturpolitiska planen innehåller 47 förslag varav 24 anges som 
prioriterade. En av de prioriterade punkterna är att tillgodose de kulturutövande föreningarnas 
behov av repetitionslokaler, vilket det bedöms finnas ett behov av att utreda vidare och som 
bedöms kunna medföra ekonomiska konsekvenser. 1 Kommunfullmäktige beslutade 
2018.05.26 § 112 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ekonomisk utredning av 
föreningarnas behov av repetitionslokaler. Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört en 
kartläggning gällande föreningarnas tillgång till och behov av repetitionslokaler. 
Kartläggningen visar att de föreningar som i dagsläget har behov av en repetitionslokal för sin 
verksamhet också har tillgång till sådan. 

De föreningar som har behov men som också har behovet tillgodosett är följande:

 Stora Askeröns Hembygdsförening
 Jörlanda o. Stora Höga Hembygdsförening

1 Ekonomiska och juridiska konsekvenser av Kulturpolitisk plan, dnr 0716/16
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/680
2019-09-04

 Spekeröds Hembygdsförening
 Stenungsunds Hembygdsförening
 Ucklums Hembygdsförening
 Ödsmåls Hembygdsförening
 Stenungsunds Accordeon club
 Stenungsunds Kammarorkester
 Stenungsunds Musikkår
 Stenungekören
 Visans Vänner
 Bygdegillet
 STOrKör
 Svenshögens station
 Best of the West Linedancers

Utifrån kartläggningen bedömer förvaltningen att föreningarnas lokalbehov är tillgodosett. Av 
denna anledning bedöms föreningarnas lokalbehov i dagsläget inte medföra några ytterligare 
ekonomiska kostnader för kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser
Kulturföreningarnas behov av repetitionslokaler bedöms i dagsläget vara tillgodosett, varvid 
föreningarnas lokalbehov inte medför några ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Barnkonsekvensanalys
Vissa av de föreningar vars lokalbehov kartlagts bedriver verksamhet som riktar sig till barn 
och unga. Att dessa föreningars lokalbehov i dagsläget bedöms vara tillgodosett bedöms 
gynna barn som är aktiva i dessa föreningar. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Kulturföreningarna fortsätter sin verksamhet i befintliga repetitionslokaler då förvaltningen 
bedömer att lokalbehovet i dagsläget är tillgodosett.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-04
Bilaga ekonomi rep-lokaler 2019-11-04
Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 112

48



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/680
2019-09-04

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Pia Solefors
Sektorchef Verksamhetschef 
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Kulturföreningar 2019

Förening Har behov av rep lokaler Äger egna lokaler Var repeterar man Medlemsantal 2018 Varav under 20 år

Stora Askeröns Hembygdsförening ja ja
Jörlanda o. Stora Höga Hembygdsförening ja ja, 248 0
Spekeröds Hembygdsförening ja ja 155 8
Stenungsunds Hembygdsförening ja ja, Ebbeborg & museet 300
Ucklums Hembygdsförening ja ja 253
Ödsmåls Hembygdsförening ja ja, Humlebråten 390 18
Stenungsunds Accordeon club Ja  repeterar på Humlebråten 20 0
Stenungsunds Jazzförening 385 0
Stenungsunds Kammarorkester Ja repeterar i Myggenäs förs.hem 14 0
Stenungsunds Musikkår Ja  repeterar i Stenungsunds kapell 21 0
Stenungekören Ja repeterar på Kristinedalsskolan 40
Visans Vänner Ja  repeterar Kode hemvärnsgård 240 0
EF Ensamkommandes förbund Std-Tjörn
Slöjdföreningen Jordhammar 40 0
Stenungsunds konstförening 191 2
Bygdegillet Ja Råön (kommunen äger, bygdegillet arrenderar) Ödsmåls bygdegård & Spekeröds bygdegård 250 60
Produktionsdiket 14
Stenungsunds Filmstudio Segelduken 550
STO  FN-förening 39 6
Inlands släkforskare 187
Stenungsunds Naturskyddsförening 650 150
Stenungsunds Frimärks- och 30 0
vykortsklubb
STOrKör Ja i respektive lokal där projekten äger rum 62 0
Svenshögens station ja Svenshögens station ny
Vårt kära Stenungsund ny
Best of the West Linedancers Ja Ödsmåls bygdegård & Stenungskolan ny
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Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-06-25

§ 112 Diarienummer 0716/16

Svar på återremiss - Beredningsuppdrag - kulturpolitisk plan - 
beredningen vuxna och äldre

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna den Kulturpolitiska planen och de förslag som har 
ekonomiska konsekvenser ska prövas under planens giltighetstid 2018-2022 samt att det 
genomförs en ekonomisk utredning av föreningarnas behov av repetitionslokaler.

Sammanfattning av ärendet
Beredningen Vuxna och Äldre har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram förslag på 
Kulturpolitisk plan för Stenungsunds kommun för perioden 2018-2022. Kommunstyrelsen har 
att granska planen utifrån ekonomisk och juridiskt perspektiv. Den kulturpolitiska planen 
innehåller 47 förslag varav 24 anges som prioriterade. Delar av punkterna medför ökade 
kostnader om ca 1 888 tkr per år. För vissa av punkterna har ingen kostnad kunnat anges 
eftersom det är oklart vad dessa innebär. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 119
Tjänsteskrivelse 2018-04-05
Förslag till plan

Yrkande på sammanträdet
Marie-Louise Ericsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______________________

Vid protokollet

Ingela Sollid

Justeringsdatum
2018-06-27

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt Carola Granell Kent Sylvan (Ober.) 

Marie-Louise Ericsson (KD)
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Tjänsteskrivelse
2018-04-05

Dnr 0716/16

Aron Larsson        Till kommunstyrelsen

Ekonomiska och juridiska konsekvenser av Kulturpolitisk plan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna den Kulturpolitiska planen och de förslag 
som har ekonomiska konsekvenser ska beaktas i budgetarbetet för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Beredningen Vuxna och Äldre har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram förslag på 
Kulturpolitisk plan för Stenungsunds kommun för perioden 2018-2022. Kommunstyrelsen har att 
granska planen utifrån ekonomisk och juridiskt perspektiv. Den kulturpolitiska planen innehåller 47 
förslag varav 24 anges som prioriterade. Delar av punkterna medför ökade kostnader om ca 1 888 tr 
per år. För vissa av punkterna har ingen kostnad kunnat anges eftersom det är oklart vad dessa 
innebär. 

Beskrivning av ärendet
Beredningen Vuxna och Äldre har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram förslag på 
Kulturpolitisk plan för Stenungsunds kommun för perioden 2018-2022. Kommunstyrelsen har att 
granska planen utifrån ekonomisk och juridiskt perspektiv. Den kulturpolitiska planen innehåller 47 
förslag varav 24 anges som prioriterade. Delar av punkterna medför ökade kostnader om ca 1 888 tr 
per år. För vissa av punkterna har ingen kostnad kunnat anges eftersom det är oklart vad dessa innebär 
och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir.

Barnkultur
Prioriterade punkter Konsekvenser
Barn har rätt till ett varierat utbud av 
kulturupplevelser under hela sin uppväxt. Det ska 
fnnas rikligt med kulturupplevelser som är direkt 
riktade mot barn, men även kultur riktad till 
vuxna ska i högre grad göras tillgänglig för barn 
med hjälp av aktiv pedagogik.

Ryms inom ram.

Samhället har till uppgift att främja barns läsande. 
Litteratur ska vara tillgänglig i barnets närmiljö 
och läsandet ska göras till en lustfylld upplevelse.

Ryms inom befintlig ram och befintliga planer, 
bland annat Biblioteksplan KF 2017-09-18 § 154. 

Ett nära samarbete mellan kommunens förskolor 
och grundskolor och kulturens aktörer ska främjas 
i syfte att integrera kulturen i barnens vardag.

Ryms inom befintlig ram och befintliga insatser, 
bland annat genom ”Skapande skola” vilket 
delfinansieras av Kulturrådet. 

Kulturskolan
Prioriterade punkter Konsekvenser
Att kulturens pedagogiska möjligheter ska tas 
tillvara i undervisningen och samverkan med 
kulturinstitutioner och det fria kulturlivet skall 
utvecklas.

Ryms inom befintlig ram. 

Att man ser över möjligheten till familjerabatter Det finns i nuläget en maxtaxa per familj om 
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inom kulturskolan. 1600 kr. Terminsavgiften är 800 kr per barn.
Att kulturskolan förläggs i anslutning till skoltid 
för ökad tillgänglighet för alla.

Det är elever från flera skolor som går i 
Kulturkolan. Med hänsyn till restid är 
Kulturskolan i nuläget förlagd i anslutning till 
skolslut.

Biblioteksverksamheten och kulturhuset Fregatten
Prioriterade punkter Konsekvenser
Biblioteket bör erbjuda en läsmiljö med en s k 
”tystnadskultur”.

I nuläget finns grupprum att hyra och studieceller 
att låna.

Bibliotekens pedagogiska roll ska utvecklas och 
samverkan bör utökas med hela 
utbildningssektorn.

Ryms inom befintlig ram och befintliga planer, 
bland annat Biblioteksplan KF 2017-09-18 § 154.

Biblioteksverksamheten ska ge alla kommunens 
medborgare tillgång till bibliotek med generöst 
öppethållande inkl. helger och ett allsidigt media 
utbud av god kvalitet.

Om biblioteket erbjuder öppet samtliga dagar i 
veckan, året runt, skulle detta medföra en ökad 
kostnad om ca 500 tkr per år.

Film och teater
Prioriterade punkter Konsekvenser
En biograf med hög ljus, ljud och bildkvalité och 
där scenen kan användas vid större evenemang 
och för uppträdande av hög klass.

Kulturhuset har en biograf med plats för 176 
personer som används till bio, föreläsningar och 
konserter. Om bion ska uppgraderas medför det 
ekonomiska konsekvenser och behöver i så fall 
ytterligare utredas.

Intresset för teater har ökat, vilket gör att det bör 
finnas en potentiell plats för dess olika former av 
samvaro och som en miljö integrerad i det 
omgivande samhället.

Teaterföreställningar kan erbjudas i 
Stenungesalen med plats för 320 personer samt i 
Nösnäs aula med plats för ca 470 personer.

Fregatten öppnar upp för scenisk verksamhet och 
liknande arrangemang där debatter, samtal och 
musikkvällar(teaterluncher) får tillträde. 
Aktiviteter i kulturhusparken samt utveckla det 
redan befintliga gällande evenemang ex 
Sundanatta och Tjörn runt.

En utökning med 20 arrangemang per år skulle 
medföra en kostnad om 250 tkr.

Föreningar
Prioriterade punkter Konsekvenser
Tillgodose de kulturutövande föreningarnas 
behov av repetitionslokaler.

Behöver vidare utredas, får ekonomiska 
konsekvenser.

Att samarbete mellan föreningsliv och 
studieförbund stimuleras så att 
kulturverksamheten i kommunen utvecklas.

Kommunen lämnar bidrag till föreningar och 
studieförbund. Ett utökat stöd innebär 
motsvarande ekonomiska konsekvenser. 

Att scenkonsten i Stenungsund ges en, på ett 
enkelt sätt, tillgänglig större teaterlokal där sedan 
grupper kan spela och gästa. Nösnäsaulan är 
planerad som en sådan lokal men nyttjas inte fullt 
ut.

Ryms inom befintlig ram. Nösnäs aula renoveras 
och förbereds för arrangemang bl.a i samverkan 
med Riksteatern

Folkbildning
Prioriterade punkter Konsekvenser
Att information om föreningarnas och 138 tkr årligen för administration. 
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studieförbundens arrangemang skall finnas lätt 
tillgängligt på kommunens hemsida.
Att Studieförbunden ses som en viktig del av 
folkbildningen. Deras verksamhet ger människor 
möjlighet till personlig utveckling och livslångt 
lärande.

Behöver preciseras för att de ekonomiska 
konsekvenserna ska kunna beskrivas.

Att möjligheterna till högskolestudier på distans 
utvecklas.

Viss högskoleutbildning på distans har tidigare 
genomförts via vuxenutbildningen inom 
Kompetens och utbildning. Om verksamheten ska 
tas upp igen och utvecklas behövs både 
efterfrågan och de ekonomiska konsekvenserna 
ytterligare utredas.

Konst och utsmyckning
Prioriterade punkter Konsekvenser
Visa utställningar av hög kvalitet och attraktion, 
vilka skapar diskussioner och lockar besökare 
från hela regionen.

Galleriet i Fregatten har redan idag utställningar 
av hög kvalitet och attraktion.

Öka den konstpedagogiska inriktningen i 
samverkan med kommunens skolor med visningar 
och samtal om konst och workshops

En fördubbling av skapande skola skulle medföra 
ökade kostnader om ca 1 000 tkr.

Visa kommunens offentliga utsmyckningar och 
inköpta konst genom olika publikationer och 
utställningar göra kommunens konstinköp 
tillgängliga för allmänheten.

Ryms inom befintlig ram. BUS-avtal finns 
tecknat vilket innebär att samtliga av kommunens 
konstverk finns tillgängliga.

Kulturminnes- och kulturmiljövård
Prioriterade punkter Konsekvenser
Vårda och dokumentera kommunens 
kulturminnen och kulturmiljöer.

Ryms inom befintlig ram.

Stödja kommunens hembygdsföreningar. Ryms inom befintlig ram.
Ge ut informationsbroschyr om sevärdheter i 
kommunen.

Marknadsföring av turismverksamheten 
tillhandahålls av Södra Bohuslän turism.

 
Sammantaget skulle den Kulturpolitiska planen medföra ökade kostnader om 1 888 tkr per år för de 
delar där en kostnad kan uppskattas. 

Beslutets konsekvenser för barn 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär i form av styrdokument, medför inte beslutet i sig 
några konsekvenser för barn. Däremot har flera av de 24 prioriterade förslagen konsekvenser för barn 
och barnkonsekvensanalys kommer att göras i samband med att de enskilda förslagen lyfts för beslut.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Flera av de föreslagna punkterna medför verksamhetsmässiga konsekvenser. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-04-05

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor Utbildning
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Pia Alhäll Pia Solefors
Sektorchef Utbildning Verksamhetschef Kultur och Fritid
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 15 Dnr: KS 2019/834

Ansökan om bidrag för Ung Företagsamhet (UF) 2020

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ung Företagsamhet 30 tkr i bidrag för året 2020 
(läsåret 2019/2020). Sektor stödfunktioner finansierar hälften av bidraget och sektor 
utbildning hälften i budget 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation som 
utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildning som heter UF-
företagande. UF har ansökt om ett stöd om 30 tkr för 2020 (läsåret 2019/2020). 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Rapport och ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet

Beslut skickas till
johan.sandahl@ungforetagsamhet.se
bjorn.wikman@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/834
2019-10-18

Björn Wikman Till kommunfullmäktige
Utvecklingsledare

Bidrag till Ung Företagsamhet för 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ung Företagsamhet 30 tkr i bidrag för året 2020 
(läsåret 2019/2020). Sektor stödfunktioner finansierar hälften av bidraget och sektor 
utbildning hälften i budget 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation som 
utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildning som heter UF-
företagande. UF har ansökt om ett stöd om 30 tkr för 2020 (läsåret 2019/2020). 

Beskrivning av ärendet
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del 
av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har de utbildat 
gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Nösnäsgymnasiet har 
arbetat med UF sedan 1990-talet.

Läsåret 2018/2019 startade 2 732 gymnasieelever UF-företag i regionen. Detta innebär en 
genomslagskraft (andel elever av en årskull som driver UF-företag) på 30 % av aktuell årskull 
(jfr riket 30 %, Stockholmsregionen 25 % och Skåne 23 %). 

Under 2019 drev 85 elever på Nösnäsgymnasiet UF-företag. UF arrangerar både en 
elevkickoff och en läraravslutning under året. Till detta tillkommer en stor UF-mässa. Detta är 
ett mycket uppskattat arrangemang där Nösnäsgymnasiet och skolans elever de senaste åren 
har haft stora framgångar. Till exempel så vann skolan Årets UF-skola på vårens UF-mässa. 
Lokalt görs ett ”draknäste” för att preparera eleverna inför den regionala UF-mässan.

UF har under de senaste åren intensifierat närvaron i skolan och har idag ett stort antal 
kontakter med lärare och elever. Genom UF genomförs föreläsningar för elever, 
kompetensutveckling och nätverksträffar för lärare och utbildningsstödjande evenemang och 
aktiviteter. Dessutom finns processtöd och support för skolor och kommuner, utveckling av 
metodmaterial för praktiskt entreprenörskap samt kontaktskapande insatser mellan skola och 
näringsliv från UF. Inom UF finns också programmet All in som tränar nyanlända ungdomar i 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/834
2019-10-18

entreprenörskap för att underlätta integration. UF anordnar också tävlingar på regional och 
nationell nivå.

Ekonomiska konsekvenser
Medel finns i budget 2020. Sektor stödfunktioner finansierar hälften av bidraget och sektor 
utbildning hälften. Summan är densamma som för 2018 (läsår 2017/2018) och 2019 (läsår 
2018/2019). 

Barnkonsekvensanalys
Förvaltningen bedömer att Ung Företagsamhet bidrar till ungas lärande på ett positivt sätt. 
Elever som deltar i UF utvecklar sin kreativitet och lär sig att ta ansvar i samband med 
bildandet sina UF-företag. I läroplanen står det också att all utbildning måste ta hjälp av 
omgivande samhälls- och arbetsliv (entreprenörskap) för att förbereda eleverna för livet efter 
skolan.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Om UF inte skulle fortsätta att bedrivas på Nösnäsgymnasiet skulle detta kunna leda till en 
minskad attraktivitet för skolan ur ett konkurrensperspektiv med övriga gymnasieskolor inom 
Göteborgsregionen som erbjuder UF. Närmandet mellan Skola – Arbetsliv är viktigt för en 
modern gymnasieskola och UF-företagen bidrar till att Arbetslivet ”kommer in” i skolan på 
ett naturligt sätt. 

Juridiska bedömningar
Ung Företagsamhet är en ideell organisation. Föreningen uppfyller inte regelverken till 
föreningar i Stenungsunds kommun. Inte heller de av kommunfullmäktiges antagna riktlinjer 
för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen, är tillämpliga. Det 
innebär att beslut om eventuellt bidrag fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Rapport och ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke 
Sektorchef  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/834
2019-10-18

Beslut skickas till
johan.sandahl@ungforetagsamhet.se
bjorn.wikman@stenungsund.se
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Göteborg, 10 oktober 2019

Till Stenungsunds kommun

Rapport och ansökan om bidrag till 
Ung Företagsamhet (UF) 2020
Samarbetet med Stenungsunds kommun och kommunens årliga bidrag till 
verksamheten på 30 000 kr är mycket viktiga för föreningen Ung Företagsamhet i 
Göteborgsregionen. Här följer en rapport över resultaten från senaste 
verksamhetsåret och denna utgör samtidigt ansökan om ett nytt årligt stöd på 30 000 
kr för 2020. 

Nuläge och mål
Vår mission är att alla ungdomar i Göteborgsregionen ska ges möjligheten att driva 
ett UF- företag någon gång under sin gymnasietid. Grundskolan och UF alumni är nya 
målgrupper för oss de senaste åren. UF alumni är ett nätverk för f.d. UF-företagare.

UF-företagande i Göteborgsregionen
Läsåret 2018/2019 startade 2 732 gymnasieelever UF-företag i regionen. Detta 
innebär en genomslagskraft (andel elever av en årskull som driver UF-företag) på 30 
% av aktuell årskull (jfr riket 30 %, Stockholmsregionen 25 % och Skåne 23 %). 

 
Antal UF-företagare fördelat på 

elevens hemkommun

2016/17 2017/18 2018/19

Ale kommun 82 79 118
Härryda kommun 110 96 96
Kungälv kommun 115 167 135
Lerums kommun 177 92 149
Lilla Edets kommun 24 21 18
Mölndals stad 132 170 121
Partille kommun 100 139 212
Stenungsunds kommun 97 95 94
Tjörns kommun 47 54 42
Öckerö kommun 30 37 39
Göteborgs stad 1423 1340 1435
Övriga kommuner 271 325 273
Totalt Göteborgsregionen 2 608 2615 2732

Källa: Ung Företagsamhets register
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Tabellen på föregående sida presenterar antal UF-företagare fördelat på elevens 
hemkommun. Flera av Göteborgsregionens kommuner har haft en positiv utveckling 
av antalet UF-företagare bland sina unga invånare de senaste tre åren. Att beräkna 
genomslaget av UF-företagande i respektive kommun hade varit än mer intressant, 
men underlag för detta saknas.

Kommunerna inom Göteborgsregionen har ett samverkansavtal, vilket innebär att 
unga invånare kan söka till valfri gymnasieskola inom regionen. Den kommun som 
har störst inpendling är Göteborgs stad. Således finns även majoriteten av regionens 
UF-företagare på en gymnasieskola inom denna kommun (2 239 UF-företagare).

Andra gymnasieskolor med UF-företagande 2017/2018 är Hulebäcksgymnasiet i 
Härryda kommun (93 UF-företagare, 114 föregående år), Mimers hus gymnasium i 
Kungälvs kommun (119 UF-företagare, 149 föregående år), Lerums gymnasieskola i 
Lerums kommun (96 UF-företagare, 40 föregående år), Partille gymnasium i Partille 
kommun (79 UF-företagare, 23 föregående år), Ale gymnasium i Ale kommun (21 
UF-företagare, 0 föregående år) och Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun (85 
UF-företagare, 139 föregående år).

UF-företagande 2018/2019
Vi finns på alla gymnasieprogram men är störst på ekonomi-, teknik- och 
introduktionsprogrammet. Under läsåret 2018/2019 gjordes de största 
programökningarna i Göteborg på estetiska programmet, introduktionsprogrammet 
samt naturbruksprogrammet. Hela 23 % av de 1 088 ungdomar som drev UF-företag 
på introduktionsprogrammet i Sverige 2018/2019 finns i Göteborg.

UF-företagande framåt
Inom Ung Företagsamhet i Sverige har en ny femårig målbild antagits. Temat för 
denna är att ”växa med kvalitet”. I Göteborgsregionen förväntar vi oss en årlig tillväxt 
på cirka tio procent för UF-företagande på gymnasiet de närmsta fem åren. Fokus 
kommer vara på att de elever som startar UF-företag även fullföljer UF-årets 
obligatoriska delar och därigenom uppnår intygsnivå.

Kvalitet innefattar även nöjdheten hos vår centrala målgrupp lärare, som är de som 
jobbar med UF-företagande över längre tid (majoriteten av alla elever deltar endast en 
gång i UF-företagande under sin gymnasietid). 

En kundundersökning bland regionens gymnasielärare visade våren 2018 att 
målgruppen är väldigt nöjd med Ung Företagsamhets erbjudande. Mätningen gav ett 
NKI på 85 (nästa mätning våren 2020). Det finns dock detaljer vi kan jobba vidare 
med och utveckla för att stärka detta NKI-värde ytterligare.

Ung Företagsamhets erbjudande till skolan
Ung Företagsamhet har under de senaste åren intensifierat närvaron i skolan och har 
idag ett stort antal kontakter med lärare och elever genom:

 Inspiration och föreläsningar för elever – bara under september månad 
levereras 100 föreläsningar till regionens skolor

 Kompetensutveckling för lärare – utbildning i coachning, projektledning, 
företagsekonomi mm.
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 Nätverk för lärare – 150 lärare i regionen är aktiva med våra utbildningar 
varje år

 Utbildningsstödjande evenemang och aktiviteter – med UF-kickoffen StartUp 
2019 och UF-mässan Entreprenörskap på riktigt 2020 som höjdpunkter

 Processtöd och support för skolor och kommuner – stor kunskap kring 
implementering av entreprenörskap oavsett förutsättningar

 Kontakter mellan skola och näringsliv – under det senaste året engagerade vi 
nästan 1 000 personer från regionens näringsliv som mentorer, jury vid 
tävlingar samt genom aktiviteter för skola-näringslivssamverkan

 Tävlingar på regional och nationell nivå – totalt finns 16 kategorier för elever 
och lärare att mäta sig mot varandra inom

 Utveckling av metodmaterial för praktiskt entreprenörskap – UF alumni, UF-
företagande, Innovation Camp, Min framtid och ekonomi, Se möjligheterna 
och Vårt samhälle

 Spridning till nya målgrupper – exempelvis All In, som är ett program som 
tränar nyanlända ungdomar i entreprenörskap för att underlätta 
integration

Studie: Entreprenörskap i skolan skapar jobb
Ung Företagsamhet är nyckeln för tillväxt i alla kommuner. Att satsa på 
entreprenörskap i skolan och UF-företagande i gymnasiet skapar jobb och tillväxt i 
hela Sverige. 

Studien visar att UF-företagande har en positiv effekt på det lokala 
näringslivsklimatet oavsett geografiskt läge och kommunförutsättningar. Detta beror 
på att före detta UF-företagare oftare startar företag. De väljer vanligtvis aktiebolag 
som bolagsform, vilka i regel har högre omsättning och fler anställda. Det är två 
faktorer som är viktiga för den lokala tillväxten.

Bland samtliga tre studerade åldersgrupper är andelen företagare högre bland före 
detta UF-företagare. Förutom detta får de högre snittlön, färre arbetslöshetsdagar och 
blir oftare chefer. Studien visar även att före detta UF-företagare är mer benägna att 
driva företag vid sidan om en fast anställning, ett så kallat kombinatörskap. Det är 
ofta första steget till att driva ett företag på heltid.

Ta del av rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet: 
http://www.ungforetagsamhet.se/entreprenorskap-i-skolan-skapar-jobb 

Kontaktuppgifter
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Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen
Johan Sandahl
E-post: johan.sandahl@ungforetagsamhet.se
Mobil: 070-630 14 67
Postadress: Erik Dahlbergsgatan 3, 411 26 Göteborg
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 20 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 2019-10-24
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 3 2019

Beslut skickas till
Anders.eggertsen@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-12-11

§ 84 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3 2019

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-24
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 3 2019
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/406
2019-10-24

Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige
Utvecklingsledare

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3 2019

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-24
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 3 2019

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef  
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2019

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson 
Sektorschef

Handläggare: Katarina Carlsson 
Verksamhetsutvecklare

Kön Typ av bistånd Tid som förflutit 
sedan beslutet 
fattades

Orsak Vidtagna åtgärder Planerade åtgärder

Man LSS 9.9 269 dagar Kommunen har inget 
lämpligt boende. 

Kommunen har inget eller lämpligt boende. 
Brukare vill vänta och är uppsatt på kommunens 
nya LSS-boende och andra boende i kommunen är 
inte aktuellt.

Brukare uppsatt på väntelista till 
nytt LSS boende. 

Man LSS 9.9 114 dagar Planering kring 
lämpligt boende. 

Brukare har blivit erbjuden boende 2019-09-17. 
Verkställighet inväntar besked.

Man LSS 9.9 283 dagar Kommunen har inget 
lämpligt boende. 

Brukare har blivit erbjuden boende 2019-08-12. Planering pågår för inflyttning.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 22 Dnr: KS 2019/1002

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2020 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2020

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2020 i enlighet med bilaga 1.
 
Kommunfullmäktige beslutar om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2020 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2020.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske.
 
Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-06
Riksnormen 201, delposter, bilaga 1

Beslut skickas till
Susanne.branalt@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/1002
2019-12-06

Susanne Brånalt Till kommunfullmäktige
Enhetschef

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2020 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2020 i enlighet med bilaga 1.
 
Kommunfullmäktige beslutar om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2020 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2020.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske.
 
Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli begränsade, även om högsta godtagbara 
boendekostnad ännu ej är fastställd. Finansieringen ryms inom ram. Kostnaderna utifrån 
riksnormen är beslutade av regeringen och därför inte möjliga för kommunen att påverka i sin 
helhet.

Barnkonsekvensanalys
Höjningen av riksnormen innebär att alla målgrupper, inklusive barnen, får en höjning. 
Fördelningen av normen har skett med hänsyn tagen till barns situation, då de barn som lever i 
familjer som uppbär försörjningsstöd gynnas av höjningen. Genom fördelning ökas 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/1002
2019-12-06

möjligheten att nyttja mer av normen till kläder/skor och lek/fritid för barn, vilket kan få 
effekten att försörjningsstödsberättigade föräldrar mer uppmärksammar detta. På så sätt ökar 
sannolikheten för att barnens situation på dessa områden förbättras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-06
Riksnormen 201, delposter, bilaga 1

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson Robert Rydquist
Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
Susanne.branalt@stenungsund.se
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Bilaga Dnr KS 2019/1002
2019-12-06

Fördelning av riksnorm 2020

Fördelning av riksnorm 2020
Riksnormen för försörjningsstöd 2020

 
Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen:
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1
socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 
konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga 
medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande 
tabeller.
 
Personliga kostnader i kronor - hemmavarande barn och skolungdom
 
Ej lunch fem dagar/vecka
0 år

2 040

1–2 år

2 230

3 år

1 980

4–6 år

2 160

 Med lunch
0 år

2 170

1–2 år

2 430

3 år

2 160

4–6 år

2 430

7–10 år

3 050

11-14 år

3 510

15-18 år

3 950

19-20 år

3 980

 
Personliga kostnader i kronor – vuxna
 
Ensamstående                     Sambor
3 150                                   5 680
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Personliga kostnader inom riksnormen – delposter

 Barn och ungdomar Vuxna

Under

1 år

  

1–2

år

3

år

 

4–6

år

 

7–10

år

 

11–14

år

 

15–18

år

 

19–20

år

 

Ensam-

stående

 

Sambor

Livsmedel

ej lunch
691 746 780 939       

 Livsmedel

alla måltider
821 946 960 1209 1289 1508 1842 1862 1830 2998

 Kläder/skor

 
442 558 579 590 728 738 759 769 592 1172

Fritid/lek

 
253 346 409 484 844 1001 1022 1022 444 876

Hygien

 
591 517 149 84 126 200 264 264 284 634

Barn och ungdoms-
försäkring 63 63 63 63 63 63 63 63   

 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen
 
                                      Antal medlemmar i hushållet
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 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.

 Förbrukningsvaror 116 146 256 296 372 422 472

 Dagst/TV/Tel.
894 974 1 154 1 304 1 478 1 668 1788

Summa

 
1010 1 120 1 410 1 600 1 850 2090 2 260

 
För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för 
varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 
personer.
I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, 
hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för 
dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska kostnaden om den är skälig.
 
 

73



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/25
2020-01-09

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige
Planeringsledare

Anmälan - Revisionsdialoger med kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att kommunrevisionen haft dialoger med kommunstyrelsen och 
att kommunfullmäktige fått den sammanfattande rapporten av dessa dialoger för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har som ett led i sin granskning av alla verksamheter under 2019 
genomfört dialoger med kommunstyrelsen vid fyra tillfällen. Syftet med dialogerna har varit 
att de nytillträdda revisorer en översiktlig bild av kommunstyrelsens verksamhets- och 
ekonomistyrning samt att identifiera riskområden.

Dialogerna har sammanfattats i en rapport som tillställs kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Missiv av 2019-12-12
Revisionsrapport – revisionsdialoger med kommunstyrelsen 2019-11-18

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  

Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se
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The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

Revisionsdialoger med 
kommunstyrelsen 

Stenungsunds kommun 

18 november 2019 
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Inledning
Syfte och metod  

► Syfte 

Syftet med revisionsdialogerna är att ge 

revisionen en översiktlig bild av 

kommunstyrelsens verksamhet- och 

ekonomistyrning samt identifiera eventuella 

risker kopplade till styrning, ledning och 

uppföljning av verksamheten.

► Metod 

Fyra revisionsdialoger har genomförts med 

kommunstyrelsens presidium, ordförande i 

respektive utskott samt sektorchef för 

respektive sektor. 

o Dialog med sektor utbildning och 

sektor socialtjänst genomfördes 17 

juni 2019. 

o Dialog med sektor samhällsbyggnad 

och sektor stödfunktioner 

genomfördes 14 oktober 2019. 

Sid 3
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Inledning
Stenungsunds tjänstemannaorganisation 

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2019-10-28

Sid 4
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Inledning 
Stenungsunds politiska organisation 

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2019-10-28

Sid 5
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Kommunstyrelsens arbete med ekonomi och prognos 

► Chefen för respektive 

enhet/verksamhet/sektor träffar ekonom 

regelbundet. 

► En chef som inte bedömer det möjligt att 

förhålla sig till en budget i balans ska 

genast rapportera det till närmaste chef.

► Kommunstyrelsen har antagit ett årshjul

för sin egen planering samt ett årshjul

för respektive utskott. 

► Varje enhet ska ha en ekonomi i balans. 

Om en enhet/verksamhet inte klarar 

budget i balans kan verksamhetschef/ 

sektorchef acceptera 

budgetunderskottet under förutsättning 

att det finns tillräckligt överskott på 

övriga enheter/ verksamheter för att 

täcka underskottet. 

► Av kommunstyrelsens årshjul

framkommer att styrelsen följer upp 

ekonomi och prognos vid 

budgetuppföljning (april, maj och 

november) samt vid års- och 

delårsbokslut. 

Källa: Skriftliga svar från sektor stödfunktioner och sektor 
samhällsbyggnad (2019-10-14) samt sektor utbildning och 
sektor socialtjänst (2019-06-17)

Sid 6
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Kommunstyrelsens arbete med ekonomi och prognos 
(forts.)

Sektorerna arbetar kontinuerligt med att 

säkra kompetensen vad gäller budget och 

uppföljning. Det sker genom:

Verksamhetsspår:

o I rekryteringen av chefer fastställs 

ansvarsområdet för respektive chef 

– verksamhets-, personal-, budget-

och arbetsmiljöansvar.

o I rekryteringen säkerställs 

kompetensnivå och potential. Ansvar 

för detta har rekryterande chef.

o Det finns ett internt 

chefsutvecklingsprogram som 

innehåller moduler för ekonomi, 

exempelvis ekonomi ABC med 

ekonomichef som kursledare.

Ekonomistöd:

o Samtliga ekonomer har en central 

placering i ekonomifunktionen. 

o Varje verksamhet har en ekonom 

knuten till sig. 

o Ekonomerna stödjer cheferna i sitt 

uppdrag att hantera sin ekonomi och 

kontrollerar också att arbetet sköts.

o Arbetet följer ett årshjul som 

omfattar budgetarbete, uppföljning, 

prognos och bokslut. Många 

processer är standardiserade.

o Det finns en tydlig uppdelning mellan 

ekonomens och verksamhetens 

ansvar. 

o Ekonomerna är också delaktiga vid 

investeringar och 

verksamhetsförändringar

Källa: Skriftliga svar från sektor stödfunktioner och sektor 
samhällsbyggnad (2019-10-14) samt sektor utbildning och 
sektor socialtjänst (2019-06-17)

Sid 7
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Revisionsdialog med sektor utbildning 

► Rapportering 

o I KS årshjul framkommer att sektor 

utbildning vid tre specifika tillfällen 

ska rapportera om sitt systematiska 

kvalitetsarbete. Dessutom ska 

sektorn bland annat informera om 

tillsyn av fristående verksamheter 

och rapportera om befarade 

kränkningar av elever.

o I välfärdsutskottets årshjul

framkommer vad och när utskottet 

ska erhålla rapportering från 

verksamheten. Bland annat finns 

följande inplanerat:
► Fördjupad verksamhetsinformation 

(Kompetens och utveckling, förskolan, 

kultur-och fritid, gymnasiet och 

grundskolan).

► Information om antagning till gymnasiet.

► Rapport från skolinspektionens tillsyn.

► Sektorns arbete för budget i 

balans 

o Kommunstyrelsen har beslutat om 

budgetbesparande åtgärder under 

2019 (se bilaga 1). 

o Av delårsbokslut per april framkom 

att beslutade åtgärder inte gav 

tillräcklig effekt, vilket resulterade i 

större underskott än förväntat. 

o Uppföljning av budgetbesparande 

åtgärder sker i samband med 

delårsbokslutet per augusti. 

o Av delårsbokslutet per augusti 2019 

framkommer att sektorn fortsatt 

prognostiserar ett budgetunderskott 

på 10 mnkr per helår. Detta trots att 

budgetbesparande åtgärder 

genomförts. 

Sid 8
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Revisionsdialog med sektor utbildning (forts.) 

► Utmaningar och risker 2019

o Att nå budget i balans. 
► Grundskolan har under flera års tid haft 

svårigheter att få budgeten att balansera.

o Ekonomistyrningen är inte tillräcklig.
► Att beslutade besparingsåtgärder inte får 

önskad effekt inom sektorn.

o Kompetensförsörjning och 

rekrytering (kommunövergripande). 
► Brist på behöriga lärare och annan personal

► Svårigheter i att behålla och rekrytera nya 

lärare och chefer

o Flera stora om- och 

nybyggnadsprojekt av skolor och 

förskolor är på gång. 
► Av budget 2019 framkommer att  

upprätthålla tempo och takt i arbetet och i 

samverkan med övriga involverade parter i 

kommunen innebär en 

samordningsutmaning.

o Volymökning av antal barn.
► Sektorn följer de befolkningsprognoser som 

kommunen köper in samt utfallet från SCB 

o Att fortsätta med det påbörjade 

digitaliseringsarbetet.

o Integration. 
► Att lyckas få fler nyanlända i jobb på kortast 

möjliga tid

► Att anpassa storleken på verksamheten till 

antalet individer samtidigt som kvaliteten 

bibehålls.

Sid 9
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Revisionsdialog med sektor socialtjänst

► Rapportering 

o I KS årshjul framkommer att sektor 

socialtjänst vid specifika tillfällen 

bland annat ska rapportera om ej 

verkställda biståndsbeslut och 

patientsäkerhet.

o I välfärdsutskottets årshjul

framkommer vad och när utskottet 

ska erhålla rapportering från 

verksamheten. Bland annat finns 

följande inplanerat:
► Fördjupad verksamhetsinformation (IFO, 

särskilt boende, hälso- och sjukvård, 

funktionshinder och hemtjänst).

► Information om lex sarah och lex maria.

► Nyckeltalredovisning.

► Boendesituation 

ensamkommande/nyanlända.

► Sektorns arbete för budget i 

balans 

o Kommunstyrelsen har beslutat om 

budgetbesparande åtgärder under 

2019 (se bilaga 1). 

o Uppföljning av budgetbesparande 

åtgärder sker i samband med 

delårsbokslutet per augusti. 

o Av delårsbokslutet per augusti 2019 

framkommer att sektorn fortsatt 

prognostiserar ett budgetunderskott 

på 18 mnkr per helår. Detta trots att 

flera budgetbesparande åtgärder 

genomförts. 

Sid 10
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Revisionsdialog med sektor socialtjänst (forts.)

► Utmaningar och risker 2019 

o Att nå budget i balans. 
► Sektorn har under flera års tid haft 

svårigheter att få budgeten att balansera.

o Ekonomistyrningen är inte tillräcklig.
► Att beslutade besparingsåtgärder inte får 

önskad effekt inom sektorn.

o Kompetensförsörjning och 

rekrytering (kommunövergripande).
► Att rekrytera personal med rätt kompetens. 

o Optimerad bemanning inom vård 

och omsorg samt funktionshinder.

o Höga sjuktal. 
► Sektorn tittar på de områden med höga 

sjuktal och jobbar med HR enheten för att 

hitta långsiktiga alternativ.

o Ökade kostnader för 

försörjningsstöd inom IFO. 
► Kostnader för placeringar, svåra att 

prognostisera.

o Pågående omorganisation inom 

funktionshinder.

o Att ställa om verksamheten till 

välfärdstekniken.

o Volymökningar.
► Sektorn följer de befolkningsprognoser som 

kommunen köper in samt utfallet från SCB. 

Sid 11
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Revisionsdialog med sektor samhällsbyggnad

► Rapportering 

o I KS årshjul framkommer att sektor 

samhällsbyggnad ska rapportera om 

verksamhetsplan och beslut om 

miljöpris.

o I allmänna utskottets årshjul

framkommer vad och när utskottet 

ska erhålla rapportering från 

verksamheten. Bland annat finns 

följande inplanerat:
► Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.

► Uppföljning av VA-saneringsplan.

► Planerat underhåll teknisk verksamhet.

► Planprioritetslista och projekt.

► Sektorns arbete för budget i 

balans 

o Kommunstyrelsen har beslutat om 

budgetbesparande åtgärder under 

2019 (se bilaga 1). 

o Uppföljning av budgetbesparande 

åtgärder sker i samband med 

delårsbokslutet per augusti. 

o Av delårsbokslutet per augusti 2019 

framkommer att sektorn fortsatt 

prognostiserar ett budgetunderskott 

på 1, 4 mnkr per helår. Detta trots att 

flera budgetbesparande åtgärder 

genomförts. 

Sid 12
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Revisionsdialog med sektor samhällsbyggnad (forts.) 

► Utmaningar och risker 2019

o Att nå budget i balans. 
► Sektorn har haft svårigheter att få budgeten 

att balansera.

o Ekonomistyrningen är inte tillräcklig.
► Att beslutade besparingsåtgärder inte får 

önskad effekt inom sektorn.

o Kompetensförsörjning och 

rekrytering (kommunövergripande).
► Att rekrytera personal med rätt kompetens 

o Stora utvecklingsprojekt kopplat till 

centrumutveckling.
► Tre detaljplaner för centrala Stenungsund 

pågår. Om kommunen inte kommer få 

igenom den planerade utbyggnaden i 

centrum får det stora konsekvenser. 

► Se bilaga 2 för sektorns pågående 

investeringsprojekt. 

o Organisationsförändring av 

verksamheten sker 2020. 

o Finansiell risk inom verksamheten 

Plan som är under genomlysning. 

Sid 13
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Revisionsdialog med sektor stödfunktioner

► Rapportering 

o I KS årshjul framkommer att sektor 

stödfunktioner bland annat ska 

rapportera om förnyande av 

fullmakter och oavslutade motioner 

och revisionsuppdrag. 

o I allmänna utskottets årshjul

framkommer vad och när utskottet 

ska erhålla rapportering från 

verksamheten. Bland annat finns 

följande inplanerat:
► Digitalisering.

► Kommunens försäkringsskydd.

► Information om måltidsproduktionen.

► Information om lokalprojekt och 

lokalstyrgruppens pågående arbete.

► Sektorns arbete för budget i 

balans 

o Ett arbete med budgetbesparande 

åtgärder pågår inom sektorn (se 

bilaga 1). 

o Sektorns underskott härleds till att 

SOLTAK:s och kommunens 

budgetprocess inte är i fas.
► Sektorns övriga funktioner prognosticerar 

en budget i balans eller överskott.

o Uppföljning av budgetbesparande 

åtgärder sker i samband med 

delårsbokslut per augusti. 

o Av delårsbokslutet per augusti 2019 

framkommer att sektorn fortsatt 

prognostiserar ett budgetunderskott 

på 6,2 mnkr per helår. Det är en 

förbättring med 4,6 mnkr jämfört 

med uppföljningen i april. 

Sid 14
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Revisionsdialog med sektor stödfunktioner (forts.) 

► Utmaningar och risker 2019

o Kostnaderna för SOLTAK. 
► Sektorn arbetar på olika sätt för att få ned 

dessa kostnader.

o Ökade priser inom el och livsmedel. 
► Elpriserna har ökat med 20 %.

► Livsmedel har ökat med över 6 %.

o Måltid behöver se över utbud, 

kvalitet, sortiment och övriga 

kostnader.
► Måltid behöver synliggöra och mäta 

matsvinnet för att sedan ta fram en 

handlingsplan för åtgärder.

o Digitaliseringsarbetet. 
► Implementering av E-strategi.

► Förberedelser och införande av e-arkiv är 

en prioriterad uppgift. 

► Kommunens digitaliseringsarbete beskrivs 

närmare i bilaga 3.

o Fastighetsunderhåll. 
► Ett antal satsningar har genomförts på 

bland annat Nösnäsgymnasiet och 

kopparskolan under året. 

► Satsningar på fastighetsunderhåll under 

2019 beskrivs i bilaga 4.

o Förberedelser för och införande av 

e-arkiv. 
► Sektorn har nyligen startat upp en förstudie 

för att utreda möjligheterna att på sikt införa 

e-arkivet för långsiktigt bevarande av 

handlingar. 

Sid 15
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Sammanfattning 
Revisionens revisionsdialoger 

► Utifrån revisionsdialogerna har ett antal övergripande risker 

identifierats:

o Att beslutade besparingsåtgärder inte får önskad effekt inom sektorerna. 

o Att KS inte upptäcker och agerar vid eventuella budgetavvikelser i tillräckligt tidig 

utsträckning. 

o Att roll- och ansvarsfördelningen mellan KS och sektorerna är otydlig. 

o Att brist på personal kan få konsekvenser för ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet.

Göteborg den 18 november 2019

Emma Bergstrand Liselott Daun 
Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Sid 16
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Bilaga 1.  
Beslutade åtgärder för budget i balans 2019 

► Sektor socialtjänst 

► Sektor utbildning 

► Sektor samhällsbyggnad

► Sektor stödfunktioner *

o Effekt 2019: 
► Minska matsvinn (200 tkr).

► Minska konsultkostnader inom 

fastighet/administration (ca 850 tkr).

► Energi- och vattenbesparingar (150 tkr). 

o Effekt 2020:
► Uppsägning av avtal för äldre dokument-

och ärendehanteringssystem LIS.

► Flytt av budget- och skuldrådgivningen till 

kommunhuset.

Sid 17 * Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet 2019-04-29 att sektor 
stödfunktioner själva får besluta om budgetbesparande åtgärder inom funktion 
fastighet och funktion måltid.
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Bilaga 2. 
Investeringsprojekt inom sektor samhällsbyggnad

► Centrum

o Det största infrastrukturprojektet är 

för närvarande utveckling av 

detaljplan för ett nytt centralt beläget 

resecentrum. I detta ingår bland 

annat att flytta Göteborgsvägen 

västerut. En trafikanalys med 

simuleringar pågår för bästa lösning 

av korsningar mm. Projektet följer 

plan i tid och budget. Detaljplanen 

avses antagas under våren 2020. 

o Diskussioner pågår också med 

Västtrafik för hur kollektivtrafiken bör 

förändras i och med flytten av 

resecentrum och en ökad 

befolkning.

o Samarbete med trafikverket för att få 

med Bohusbanans utveckling i 

Nationell plan för 2022-33  samt att 

utveckla Nösnäsmotet till planskilt 

mot i Regional plan 2022-33. 

o Gränsande till detaljplan för 

resecentrum är Västanvindsgatan 

och CW Borgs väg vilka är två 

detaljplaner med bostäder.

Sid 18
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Bilaga 2. 
Investeringsprojekt inom sektor samhällsbyggnad (forts.)

► Muddring hamnen

o I samband med förberedande arbete 

har en geoteknisk undersökning 

visat på risker med bärighet för 

kajkanten längs med Stenungstorg. 

Innan muddring kan ske behöver 

förstärkningsåtgärder utföras. Detta 

innebär ökade kostnader för 

projektet samt en förskjuten tidsplan.

► Svartehallen/Sågen, VA samt 

Gång- och cykelväg

o Framdragning av dricksvatten och 

spillvatten. Projektet upphandlas 

under hösten 2019 med möjlig start 

tredje kvartalet 2020. Budgeten är 

satt till 35 miljoner kronor och 

projektet beräknas ta ca 24 månader 

att genomföra.

► ÅVC Stora Höga

o Beslut om byggnation av ny 

återvinningscentral togs av 

Kommunfullmäktige våren 2018.

o Under hösten 2019 kommer en 

ansökan lämnas in till länsstyrelsen 

om att driva en återvinningscentral 

på platsen.

o Byggstart beräknas till sent 2020 

alternativt början av 2021. Budget är 

satt till ca 43 miljoner kronor.

► Färskvattenledning Kungälv

o Projekteringen för Stenungsund är 

klar under fjärde kvartalet 2019.

o Byggstart har en osäker prognos för 

tillfället till följd av att tidplanen i 

Kungälv är förskjuten.

Sid 19

94



Page 20

Bilaga 3. 
Kommunens digitaliseringsarbete 

► Sektor stödfunktioner samordnar 

kommunens digitaliseringsarbete. 
► Arbete sker genom RDU (rådet för digital 

utveckling) där kommunledningen 

representeras genom sektorchef för 

stödfunktioner och där sektorerna 

representeras genom utsedda 

representanter.

► Under 2019 togs en 

digitaliseringsplan fram som ligger till 

grund för det pågående 

digitaliseringsarbetet.

► KS har tagit fram en handlingsplan 

baserat på KFs antagna e-strategi. 
► Av planen för 2019 framgår att 

informationssäkerhet, förbättrade 

internetförbindelser, mobiltäckning och 

realisering av digitaliseringsplan särskilt ska 

prioriteras. 

► Tabellen nedan visar pågående  

digitaliseringsprojekt inom respektive 

sektor: 

Sid 20
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Bilaga 4. 
Beskrivning av satsningar på fastighetsunderhåll under 2019  

► Åtgärder på Nösnäsgymnasiet:

o Byt ut 100 fönster (1 mnkr avsatt för 

ändamålet).

o 50 fönster är utbytta och fler kan bli 

utbytta under hösten.

o Renovera 20 klassrum (2,5 mnkr 

avsatt för ändamålet).

o 19 rum är renoverade. Mestadels 

klassrum, men även några 

arbetsrum. Dessutom en 

verkstadslokal och bildsalen.

► Åtgärda sättningar i mark runt 

Kopperskolan och ett antal av 

de äldre förskolorna: 

o Markarbeten utförda på Trollbackens

förskola och arbete pågår på 

Kristinedals förskola. Arbete är även 

utförts på Kopperskolan (0,5 mnkr 

avsatt för ändamålet). 

► Åtgärder på Jörlandaskolan:

o Renovering har skett av klassrum, 

korridorer och toaletter på flera 

förskolan, bland annat 

Jörlandaskolan (1 mnkr avsatt för 

ändamålet). 

Sid 21
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Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig ekonomistyrning, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges 
beslut. 
Syftet har även varit att granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig och ändamålsenlig 
uppsikt över sin verksamhet, kommunala bolag, kommunalförbund, myndighetsnämnder och 
externa utförare. 
I granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats. 
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Sammanfattning  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har EY genomfört en 

granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning, det 

vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Syftet har även varit att granska 

om kommunstyrelsen har en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över utskotten och 

myndighetsnämnderna. 

Kommunstyrelsens ekonomistyrning  

Kommunstyrelsen följer fastlagd budget- och uppföljningsprocess, ekonomiska styrprinciper 

samt årshjul. Det finns dock utvecklingsområden i hur politiken kommunicerar till förvaltningen 

inom ramen för analys- och prognosarbetet. Det finns önskemål om att kommunstyrelsen ska 

följa upp ekonomiskt utfall och prognos tidigare på året. Detta för att skapa bättre 

förutsättningar för att tidigt upptäcka och agera på eventuella budgetavvikelser. 

Kommunstyrelsen har beslutat om och följt upp budgetbesparande åtgärder inom samtliga 

sektorer under 2019. Uppföljningen visade dock att sektorerna fortsatt prognostiserar 

budgetunderskott, trots att verksamheterna arbetar utifrån kommunstyrelsens beslutade 

åtgärder. Kommunstyrelsen har inte beslutat om några ytterligare budgetbesparande åtgärder 

för att nå budget i balans för 2019. Kommunstyrelsen har inte heller analyserat varför 

beslutade åtgärder inte har fått önskad effekt. 
 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har definierat vad uppsiktsplikten innebär. Det 

finns inte heller någon definierad strategi kopplat till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Vidare 

utövar kommunstyrelsen inte uppsiktsplikt över myndighetsnämnderna och externa utförare i 

enlighet med reglemente och av fullmäktige fastställda program. Det finns inget systematiskt 

arbetssätt kring hur kommunstyrelsen tillämpar sin uppsiktsplikt med myndighetsnämnderna. 

Det sker ingen kontroll eller uppföljning av externa utförare av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över kommunens bolag och kommunalförbund. 

 
I avsnitt 4 framgår identifierade förbättringsområden/rekommendationer. 
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 Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har i årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt att 

genomföra en granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. 

Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomistyrning, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Syftet är 

även att granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 

utskotten och myndighetsnämnderna. 

 Hur säkerställer kommunstyrelsen att arbetet med analys och prognos avseende 

verksamhet och ekonomi är ändamålsenlig?  

 Hur följer kommunstyrelsen upp ekonomiskt utfall och prognos? 

 Har kommunstyrelsen genomfört en ändamålsenlig uppföljning av beslutade åtgärder inom 

sektorerna? 

 Hur utövar kommunstyrelsen sin uppsikt över sin verksamhet, kommunala bolag, 

kommunalförbund, myndighetsnämnder och externa utförare?  

- Har styrelsen definierat vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska 

genomföras?  

- Finns en strategi över hur uppsiktsplikten ska tillämpas?  

- Hur utövar kommunstyrelsen uppsikt över utskottens och 

myndighetsnämndernas målstyrning och visionsarbete? 

- Hur sker återrapportering till kommunfullmäktige?  

1.3. Ansvarig nämnd  

Granskningen avser kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Granskningen 

avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 2. 

1.5. Metod  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Käll- och intervju-

förteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska 

rapporten. 
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 Kommunstyrelsens ekonomistyrning  

Detta kapitel beskriver kommunstyrelsens ekonomistyrning och arbete med analys och 

prognos samt uppföljning av beslutade åtgärder.  

2.1. Organisation och ansvar  

Kommunstyrelsen är Stenungsund kommuns verksamhetsnämnd med ansvar för 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Av kommunstyrelsens reglemente 

framkommer att kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av 

kommunens verksamhet.  Därtill ska kommunstyrelsen övervaka att kommunfullmäktiges 

fastställda mål och planer för verksamheterna och ekonomin efterlevs.  

 

I Stenungsunds kommun fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom socialtjänsten, 

hälso- och sjukvården och utbildning.1 Kommunstyrelsen fullgör även kommunens uppgifter 

inom det tekniska området2 samt inom kansli, personal, ekonomi, kommunikation, 

digitalisering, måltid och fastighet.  

 

Det finns tre myndighetsnämnder i kommunen; social myndighetsnämnd, teknisk 

myndighetsnämnd och överförmyndarnämnd. Nämnderna ansvarar endast för kommunens 

myndighetsutövning. Stenungsunds kommun äger även två helägda kommunala bolag, 

Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB. Stenungsundshem AB är ett 

allmännyttigt bostadsbolag och Stenungsunds Energi och Miljö är ett energibolag som 

tillhandahåller fjärrvärme. Dessutom har Stenungsunds kommun delägda bolag såsom 

SOLTAK AB och Renova AB. Vidare finns det två utskott som följer kommunens fyra sektorer 

och bereder ärenden åt kommunstyrelsen: allmänna utskottet och välfärdsutskottet.3 I Bilaga 

4 återfinns en illustration av Stenungsund kommuns politiska organisation.  

2.2. Kommunstyrelsens arbete med analys och prognos  

Som utgångspunkt i arbetet med ekonomisk analys och prognosarbete följer kommun-

styrelsen dels kommunens budget- och uppföljningsprocess, dels kommunens ekonomiska 

styrprinciper. Stenungsund kommuns budget- och uppföljningsprocess beskrivs närmare i 

bilaga 5.  

 

 

                                                           

1 Inom socialtjänsten ingår verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt vård- och 

Omsorg. Myndighetsutövning mot enskild handläggs av sociala myndighetsnämnden. Inom utbildningsområdet 
ingår förskola, grundskola, gymnasium, kompetens och utveckling samt kultur och fritid. 
2 Inom det tekniska området ingår kommunens samhällsplanering, vilket inkluderar en rad verksamhetsområden 

såsom plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö-och hälsoskydd, kart- och mätproduktion, mark- och 
exploatering, gatu- och väghållning, idrottsanläggning och hamn, trafikfrågor, vatten- och avloppsfrågor, 
avfallshantering, färdtjänst samt bostadsanpassning. Myndighetsutövning mot enskild samt beslut i tillsynsfrågor 
hanteras 
3 Välfärdsutskottet bereder frågor som berör exempelvis utbildning, förskola, särskilda och ordinära boenden samt 

individ och familjeomsorg. Övriga frågor, exempelvis tekniska och kommunövergripande hanteras av allmänna 

utskottet. 
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I Strategisk plan 2019–2021 budget 2019 har kommunfullmäktige fastställt ekonomiska 

styrprinciper för kommunen. Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar 

och befogenheter samt att ha en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk 

hushållning.  

 

Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för 

att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive verksamhets budget. För att säkerställa 

att beslutade mål uppnås inom verksamheterna har kommunens chefer budgetansvar. 

Budgetansvaret innebär dels en skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom 

fastställda ramar, detta innebär dels att cheferna fortlöpande ska följa upp och analysera 

budgetavvikelser. Dels vidta nödvändiga åtgärder för att den ekonomiska ramen ska hållas 

samt hålla närmaste chef informerad om enhetens ekonomiska läge. I ansvaret ingår även att 

göra ekonomiska uppföljningar och analyser vid de tillfällen som beslutats av 

kommunledningen. Därtill ska cheferna med stöd av ekonomer medverka till att ny budget 

upprättas inför kommande verksamhetsår.  

 

Kommunens chefer har stöd av ekonomer i sitt arbete med ekonomisk analys och prognos. 

Ekonomifunktionen har tagit fram ett dokument Ansvarsfördelning i ekonomiska processer. 

Syftet med ansvarsfördelningen är att tydliggöra ansvaret mellan ekonomerna och 

verksamheterna i de gemensamma processerna rörande ekonomi. Av ansvarsfördelningen 

framkommer bland annat att det är verksamhetens ansvar att bistå ekonomerna med volymer 

och volymprognoser. Medan ekonomerna har i uppdrag att stödja cheferna i arbetet med 

uppföljning och analys. I intervjuer upplevs samarbetet och stödet mellan chefer och 

ekonomer fungera bra. I intervjuer med sektorcheferna uppges även att verksamheterna har 

tillräcklig kompetens och resurser i arbetet med analys och prognos.  

 

Vidare fastställer kommunstyrelsen årligen ett årshjul för styrelsen och ett årshjul för respektive 

utskott. Av kommunstyrelsens årshjul för 2019 framkommer till exempel att internkontrollplaner 

för nästkommande år ska delges styrelsen. Vidare ska uppföljning av innevarande års 

internkontrollplaner genomföras i november. Det framgår även när kommunstyrelsen ska 

genomföra budgetuppföljningar. Kommunstyrelsens uppföljning av ekonomi och prognos 

beskrivs närmare i avsnitt 2.3.  

 

Vi noterar utifrån protokollgranskning att kommunstyrelsen under sitt sammanträde den 26 

november 2018 dels tog del av myndighetsnämndernas och bolagens internkontrollplaner för 

2019. Därtill antogs internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen följde 

även upp samtliga internkontrollplaner för 2018. 

 

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att det finns utvecklingsområden i 

hur politiken kommunicerar till förvaltningen. Enligt kommunstyrelsens presidium kan styrelsen 

bli tydligare i att kommunicera vilka krav som politiken ställer på förvaltningen avseende 

budgetföljsamhet och ekonomisk rapportering.  
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Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen under sammanträdet i september 2019 att 

föreslå för kommunfullmäktiges presidium att en debatt om samspelet ska hållas. 

Kommunfullmäktige kommer att arrangera en sådan debatt vid sitt sammanträde i oktober. 

2.2.1. Bedömning 

I kommunallagens 8 kap. 1 § uttrycks att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i 

sin verksamhet. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen leda och 

samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet samt övervaka att 

kommunfullmäktiges fastställda mål och planer för verksamheterna och ekonomin efterlevs.  

 

Mot bakgrund av iakttagelserna ovan är vår bedömning att kommunstyrelsen i huvudsak har 

säkerställt att arbetet med analys och prognos avseende verksamhet och ekonomi är 

ändamålsenlig. 

Vi baserar vår bedömning på att kommunstyrelsen följer kommunens beslutade riktlinjer för 

rutiner för analys- och prognosarbetet. Kommunstyrelsens arbete med analys och prognos 

konkretiseras genom ett årshjul.  Det uppges dock finnas utvecklingsområden i hur politiken 

kommunicerar med förvaltningen.  

2.3. Kommunstyrelsens uppföljning av ekonomiskt utfall och prognos  

Enligt de ekonomiska styrprinciperna har kommunstyrelsen ekonomiskt uppföljningsansvar. 

Figuren på nästkommande sida illustrerar kommunstyrelsens årliga uppföljning av ekonomiskt 

utfall och prognos.  
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Figur 1. EY:s sammanställning av kommunstyrelsens årliga uppföljning av ekonomi och 

prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I enlighet med kommunstyrelsens årshjul genomför kommunstyrelsen budgetuppföljningar 

fyra gånger per år. Därutöver erhåller kommunstyrelsen i enlighet med de ekonomiska 

styrprinciperna rapportering från sektorerna per tertial, det vill säga vid delårsbokslut i april 

och augusti samt vid bokslut i december. Kommunstyrelsen följer sektorernas arbete med 

målstyrning och visionsarbete vid delårsbokslut per augusti och helårsbokslut.  

 

Vi kan utifrån protokollgranskning notera att uppföljning av ekonomi och prognos sker i enighet 

med utskottens och kommunstyrelsens årshjul. På kommunstyrelsens sammanträde den 29 

april och den 27 maj genomfördes budgetuppföljningar. Den 19 augusti beslutade 

kommunstyrelsen om delårsbokslut per april.  Den 23 september beslutade kommunstyrelsen 

om delårsbokslut per augusti. Utskotten tog del av ekonomisk uppföljning från sektorerna den 

7 maj respektive den 8 maj samt 2 oktober respektive 9 oktober i enighet med utskottens 

årshjul. 

 

Av budget 2019 framkommer att kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige 

avseende uppföljning och prognos av kommunens verksamheter vid delårsbokslut samt vid 

bokslut. Vid dessa tillfällen följs även investeringar upp. Vi noterar utifrån protokollgranskning 

att kommunfullmäktige tog del av delårsbokslut för per april den 13 juni 2019 och delårsbokslut 

per augusti den 10 oktober 2019.  

 

Uppföljning 
av ekonomi 

och 
prognos 

December-
januari

Bokslut 

Uppföljning och 
resultat för 
helår inkl 

måluppfyllselse

April 

Budget-
uppföljning

Maj 

Budget-
uppföljning

Augusti och 
oktober 

Delårsbokslut

September

Budget-
uppföljning

November
Budget-

uppföljning
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Av sammanträdesprotokollet juni 2019 framkommer även att kommunfullmäktige noterar att 

kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, men att sektorerna inte 

kommer att nå en budget i balans (för 2019).  

 

Utöver uppföljning av ekonomi och prognos framgår av kommunstyrelsens och utskottens 

årshjul när uppföljning av olika processer ska genomföras inom respektive sektor. Till exempel 

framgår av kommunstyrelsens årshjul att styrelsen i mars ska följa upp 

patientsäkerhetsberättelser inom sektor socialtjänst och sektor utbildning. Det framkommer 

även att kommunstyrelsen ska få en rapport om ej verkställda beslut inom sektor socialtjänst 

fyra gånger per år (februari, maj, september och november).4 Av utskottens årshjul 

framkommer till exempel att utskotten ska få månatlig information från sektorcheferna om 

verksamheterna. Vi kan utifrån protokollgranskning mellan januari-oktober konstatera att 

rapportering från sektorcheferna sker i enighet med utskottens årshjul.  

 

I intervjuer lyfts det fram önskemål om att kommunstyrelsen ska följa upp ekonomiskt utfall 

och prognos tidigare på året. Enligt de intervjuade skulle en tidigare uppföljning av ekonomi 

och prognos skapa bättre förutsättningar för kommunstyrelsen att tidigt upptäcka och agera 

på eventuella budgetavvikelser. 

2.3.1.  Bedömning 

Kommunstyrelsen har enligt de ekonomiska styrprinciperna ett ekonomiskt uppföljnings-

ansvar. 

 

Mot bakgrund av iakttagelserna ovan är vår bedömning att kommunstyrelsen delvis har 

säkerställt ändamålsenlig uppföljning av ekonomiskt utfall och prognos. Bedömningen 

baseras på att kommunstyrelsen kan stärka sin uppföljning av analys- och prognosarbetet 

genom att se över sina arbetsformer för att tidigt upptäcka och agera på eventuella 

budgetavvikelser. Se även vår bedömning i avsnitt 2.4.3 avseende kommunstyrelsens 

uppföljning av beslutade åtgärder inom sektorerna.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Vi noterar utifrån protokollgranskning att kommunstyrelsen följde upp patientsäkerhetsberättelser för 

skolhälsovården och sektor socialtjänst för 2018 den 29 april 2019. Vidare noterar vi att kommun-

styrelsen tog del av ej verkställda beslut inom sektor socialtjänst den 18 mars samt den 19 augusti 

2019.   
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2.4. Kommunstyrelsens beslutade åtgärder för ekonomi i balans  

Samtliga sektorer redovisade ekonomiskt underskott under 2018. Av delårsbokslutet per 

augusti 2019 framkommer att sektorerna fortsatt prognostiserar ett ekonomiskt underskott för 

2019. Prognosen är en försämring jämför med den som presenterades i april. Tabellen nedan 

redovisar sektorernas ekonomiska resultat 2018 och årsprognos för 2019.  

Tabell. Sektorernas ekonomiska resultat. 

 Källa: Bokslut 2018 och delårsbokslut per april och per augusti 2019.  

*Av delårsbokslut per augusti framkommer att den sammanlagda prognosen för sektorerna är ett 
underskott om 36,2 mnkr.  
 

En beskrivning av orsaker till det prognostiserade budgetunderskottet finns i delårsboksluten. 

Det framkommer av delårsbokslutet per augusti att sektor utbildnings underskott främst kan 

härledas till grundskolan, sektorsövergripande och kompetens och utveckling. Sektor 

socialtjänsts underskott kan förklaras med ökade personalkostnader inom vård- och omsorg. 

Vidare har verksamheten haft lägre statsbidrag än budgeterat. Sektorn prognostiserar även 

ett underskott inom individ- och familjeomsorg, där den största avvikelsen förklaras med högre 

placeringskostnader för barn, unga och vuxna. Prognosen om underskott inom sektor 

samhällsbyggnad kopplas främst till vinterväghållning, medan sektor stödfunktioners 

underskott uteslutande beror på ökade kostnader för Soltak AB.  

2.4.1. Kommunstyrelsens arbete med sektorernas budgetunderskott under året  

Enligt de ekonomiska styrprinciperna är huvudregeln att budgetunderskott inte får föras med 

till nästa år. Det ingår i chefernas budgetansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att budgeten 

ska vara i balans samt att konsekvensbeskriva dessa åtgärder om det krävs. Sektorchef ska 

ta fram åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Om åtgärden kräver politiska beslut 

ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag på åtgärder tillställas utskottet. Detta 

ska göras senast månaden efter underskottet presenterats för utskottet.  

 

Om utskottets beredning resulterar i en bedömning att alla möjligheter för att eliminera ett 

prognostiserat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts frågan till 

kommunstyrelsen. I de fall kommunstyrelsens förslag till åtgärder är av principiell beskaffenhet 

krävs beslut i kommunfullmäktige.  

 

Sektor  Resultat 2018 

(mnkr)  

Årsprognos per april 

2019 för helår (mnkr) 

Årsprognos per 

augusti 2019 för 

helår (mnkr) 

Sektor utbildning  -13,7 -10,1 - 10,0 

Sektor socialtjänst -14,2 -11,0 - 18,0  

Sektor samhällsbyggnad  -7,8 -1,6 -1,4  

Sektor stödfunktioner -9,5 -10,8 -6,2  

Totalt:  -45,2 -33,5 35,6*   
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Enligt uppgift behandlar kommunstyrelsen mellan hälften och två tredjedelar av alla ärenden 

utan beredning i utskott. Enligt sektorcheferna har kommunstyrelsens ordförande rätt att 

fördela ärenden mellan kommunstyrelsen och utskotten. Nedanstående figur illustrerar när 

kommunstyrelsen under 2019 har beslutat om budgetbesparande åtgärder inom sektorerna.  

 

Figur. EY:s sammanställning av kommunstyrelsens beslut om budgetbesparande åtgärder 

2019. 

 

Kommunstyrelsen beslutade under 2019 års första budgetuppföljning i april om åtgärder för 

budget i balans inom sektorerna. Inför budgetuppföljningen upprättade sektorcheferna 

skrivelser med förklaring till budgetavvikelsen och förslag på åtgärder. Vi noterar att förslagen 

gick direkt till kommunstyrelsen utan att beredas av utskotten. Vissa av sektorernas förslag 

på åtgärder remitterades dock till utskotten för ytterligare beredning. Efter utskottens 

beredning beslutade kommunstyrelsen om ytterligare besparingsåtgärder under sitt 

sammanträde 27 maj 2019.   

 

De av kommunstyrelsens beslutade besparingsåtgärder under 2019 berör främst sektor 

utbildning och sektor socialtjänst. Detta mot bakgrund av att de största budgetunderskotten 

kan härledas till dessa sektorers respektive verksamhetsområden. Inom sektor utbildning 

riktas åtgärder främst till grundskolan och gymnasieverksamheten. Inom sektor socialtjänst 

riktas budgetbesparande åtgärder främst mot funktionshinder, särskilda boenden (SÄBO) och 

ordinärt boende. Vi noterar att kommunstyrelsens beslutade besparingsåtgärder inte täcker 

budgetunderskottet för innevarande år inom sektor socialtjänst och sektor samhällsbyggnad5. 

I bilaga 6 återfinns kommunstyrelsens beslutade åtgärder inom sektorerna för budget i balans 

2019.   

2.4.2. Uppföljning av beslutade åtgärder  

Kommunstyrelsen följer upp sektorernas arbete med budgeterande åtgärder i samband med 

delårsboksluten. Vid delårsbokslut per april och per augusti framkommer att samtliga sektorer 

fortsatt prognostiserar budgetunderskott trots att de arbetar med kommunstyrelsens 

beslutade åtgärder.  

                                                           

5 Besparingsåtgärderna täcker inte heller budgetunderskottet inom sektor stödfunktioner. Dock framgår av 

Åtgärder för budget i balans 2019, sektor stödfunktioner som beslutades under kommunstyrelsens sammanträde 

2019-04-29 framkommer att sektorn inte kan påverka Soltak AB:s budget/kostnader. Sektor stödfunktioners 

underskott om -10,4 mnkr kvarstår därför. 

April

Budgetuppföljning samt

beslut om budgetbesaprande 
åtgärder

Maj 

Beslut om budgetbesaprande 
åtgärder

Augusti 

Delårsbokslut per april samt 
uppföljning av 

budgetbesparande åtgärder
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Vi noterar att prognosen i delårsbokslut per augusti är en försämring jämför med den som 

presenterades i april. I samband med kommunstyrelsens uppföljning av delårsbokslut per april 

och per augusti framgår det inte i sammanträdesprotokollen (29 april respektive 23 

september) vilka av kommunstyrelsens beslutade åtgärder som sektorerna har arbetat med 

under året. Kommunstyrelsen beslutade inte om några ytterligare budgetbesparande åtgärder 

under dessa sammanträden.  

 

Det framgår inte heller av sammanträdesprotokollen varför sektorerna fortsatt prognostiserar 

budgetunderskott trots att budgetbesparande åtgärder har genomförts. Som tidigare nämnt 

noterar vi att kommunstyrelsen inte har beslutat om budgetbesparande åtgärder inom sektor 

socialtjänst och sektor samhällsbyggnad som täcker budgetunderskottet. Protokollgranskning 

mellan januari-oktober visar att kommunstyrelsen inte har tagit några beslut under 2019 för 

att nå budget i balans under innevarande år inom sektor socialtjänst och sektor 

samhällsbyggnad.  

 

Av intervju med kommunstyrelsens presidium beskrivs att kommunstyrelsens uppföljning av 

sektorernas budgetbesparande åtgärder har brister. Enligt uppgift kan kommunstyrelsen bli 

bättre på att systematiskt följa upp beslutade åtgärder och om åtgärderna får önskad effekt.  

2.4.3. Bedömning  

Enligt de ekonomiska styrprinciperna är huvudregeln att budgetunderskott inte får föras med 

till nästa år.  

 

Mot bakgrund av iakttagelserna ovan är vår bedömning att kommunstyrelsen inte har 

genomfört en ändamålsenlig uppföljning av beslutade åtgärder inom sektorerna. Vi baserar 

vår bedömning dels på att besparingsåtgärderna inte täcker budgetunderskottet inom sektor 

socialtjänst och sektor samhällsbyggnad. Dels att samtliga sektorer fortsatt prognostiserar 

underskott trots beslutade åtgärder. Vi noterar även att budgetunderskottet har fortsatt öka 

under året. Kommunstyrelsen har inte heller analyserat varför beslutade åtgärder inte har fått 

önskad effekt.  
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 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Detta kapitel beskriver kommunstyrelsens uppsikt över kommunala bolag och kommunal-

förbund, myndighetsnämnderna och externa utförare. 

3.1. Definition och strategi  

I enlighet med kommunallagen kap. 6 §1 ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 

eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Här ingår att ha uppsikt över nämndernas 

och de kommunala bolagens genomförande av sina respektive uppdrag och av styrelsers och 

nämnders styrning och kontroll. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana 

kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. 

 

I Stenungsunds kommun har kommunstyrelsen inte skriftligen definierat vad uppsiktsplikten 

innebär. Det finns inte heller något särskilt strategidokument kopplat till kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. Vidare sker ingen dokumenterad sammanställning i exempelvis sammanträdes-

anteckningar, årshjul eller bokslut över hur eller när kommunstyrelsen har utövat sin 

uppsiktsplikt under året. Uppsikt över sektorernas målstyrning och visionsarbete sker enligt 

intervjuade vid delårsbokslut per augusti och årsbokslut.  

 

Återrapportering till kommunfullmäktige sker vid delårsbokslut och årsbokslut. Därtill tar 

kommunfullmäktige del av bolagens årsredovisning, revisionsberättelse och gransknings-

rapport. 

3.2. Uppsikt över kommunala bolag och kommunalförbund 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen ha fortlöpande uppsikt över verksamheten 

i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 

förhållanden av betydelse för kommunen. Vidare ska styrelsen årligen pröva om den 

verksamhet som bedrivs i bolagen under föregående kalenderår har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

 

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen som en del av 

kommunstyrelsens uppsiksplikt, årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar 

i de kommunala bolagen. Vi noterar från kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2019 att 

styrelsen har informerat sig om bolagens internkontrollplan för 2019 och uppföljning av denna 

samt uppföljningen av 2018 års internkontrollplan.  
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Kommunstyrelsens uppsikt över de två kommunala bolagen Stenungsundshem AB och 

SEMAB bolag beskrivs under intervjuer fungera väl. Enligt kommunstyrelsens presidium 

genomför styrelsen årligen ägardialoger med skriftlig rapportering från bolagen och 

kommunalförbund6. Det finns även dokumenterade årshjul för bolagen, där det till exempel 

framgår när ägardialoger ska genomföras. Enligt kommunstyrelsens presidium följs årshjulet 

och uppsikten av bolagen sker systematiskt. 

 

Av protokollgranskning framgår att kommunstyrelsen i april 2019 beslutade att bolagens 

verksamheter under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det framgår även att 

kommunstyrelsen genomfört ägardialoger med bolagen under året samt tagit del av dokument 

såsom årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.  

3.3. Uppsikt över myndighetsnämnder  

Enligt kommunstyrelsens presidium utövar kommunstyrelsen inte någon uppsiktsplikt över 

myndighetsnämnderna. Detta uppmärksammades även i revisionens granskning av intern 

styrning och kontroll från 2015. Revisionen rekommenderade då kommunstyrelsen att tillse 

att styrelsen utvärderar hur och i vilken omfattning uppsiktsplikten av myndighetsnämnderna 

ska utövas. Vi kan efter genomförda intervjuer och protokollgranskning konstatera att 

kommunstyrelsen inte har följt revisionens rekommendation.  

 

Det finns inget systematiskt arbetssätt kring hur kommunstyrelsen tillämpar sin uppsiktsplikt 

med myndighetsnämnderna. Det går till exempel inte att följa i kommunstyrelsens protokoll 

huruvida kommunstyrelsen utövar sin uppsikt över myndighetsnämnderna. Enligt uppgift är 

det enbart utskotten som årligen träffar myndighetsnämnderna för en dialog. Dialogen 

genomförs således inte av kommunstyrelsen och berör enligt uppgift inte kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. Dialogen fokuserar främst på att informera utskotten om myndighets-

nämndernas arbetssätt och gemensamma frågeställningar. 

3.4. Uppsikt över externa utförare  

Kommuner får enligt 10 kap. 1 § kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. 

Med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården 

av en kommunal angelägenhet. 

 

Av kommunstyrelsens regemente framkommer att styrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt 

ska övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i 

enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.  

 

 

 

                                                           

6 Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt Södra Bohusläns 

Räddningstjänstföbund. 

112



 

 

 

14 

Kommunfullmäktige antog den 18 december 2017 ett Program för uppföljning av privata 

utförare. Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare 

inom alla verksamhetsområden. Inom Stenungsunds kommun upphandlas privata utförare 

inom lokalvård, snöröjning och äldreomsorg. Fristående förskolor och skolor är inte privata 

utförare utan är sina egna huvudmän.  

 
Av programmet för uppföljning av privata utförare framgår kommunstyrelsens 

uppföljningsansvar. Enligt programmet ansvarar kommunstyrelsen för uppföljning och kontroll 

inom sina respektive ansvarsområden. Kommunstyrelsen svarar även för att kontrollen och 

uppföljningen regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som tecknas med privata utförare. 

Avtalen ska innehålla krav på att utföraren ska medverka vid uppföljning av verksamheten 

genom att exempelvis lämna statistik och verksamhetsmått till kommunen, lämna 

statistikuppgifter till nationella register, lämna uppgifter från verksamhetens 

klagomålshantering eller delta i brukarenkäter som kommunen bestämmer. Vidare ska 

kommunstyrelsen årligen utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och 

verksamhet ska följas upp. Kommunstyrelsen måste även ta ställning till vilken/vilka typer av 

uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. 

 

Av intervjuer med kommunstyrelsens presidium framkommer att kommunstyrelsen inte utövar 

uppsiktsplikt över externa utförare i enlighet med reglemente och kommunfullmäktiges 

program. Det sker ingen kontroll eller uppföljning av externa utförare av kommunstyrelsen i 

enighet med kommunfullmäktiges program. Det har inte framkommit i granskningen att 

kommunstyrelsen har upprättat en uppföljningsplan eller tagit ställning till vilken typ av 

uppföljning som ska användas. Enligt uppgift sker viss uppföljning av externa utförare inom 

sektorerna. Till exempel följs lokalvården upp av sektor samhällsbyggnad. 

3.5. Bedömning 

I enlighet med kommunallagen kap. 6 §1 ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 

eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

 

Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen inte säkerställt att det finns ett systematiskt 

tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktplikten ska tillämpas över övriga nämnder, externa 

utförare och kommunens bolag.  Vi baserar vår bedömning på att kommunstyrelsen inte 

skriftligen har definierat vad uppsiktsplikten innebär. Det finns inte heller något särskilt 

strategidokument kopplat till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det sker ingen dokumenterad 

sammanställning i exempelvis sammanträdesanteckningar, årshjul eller bokslut över hur eller 

när kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktsplikt under året. 

 

Vi bedömer kommunstyrelsens uppsikt över sektorernas och utskottens målstyrning och 

visionsarbete som ändamålsenlig. Vi baserar vår bedömning på att kommunstyrelsen följer 

sektorernas målstyrning och visionsarbete vid delårsbokslut per augusti och årsbokslut. 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om årshjul för utskotten. Av utskottens årshjul framkommer 

vilken uppföljning utskotten ska genomföra av verksamheterna.  
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Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsikt över kommunens bolag är ändamålsenlig. Vi 

baserar vår bedömning på att kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt i enlighet med 

reglemente över kommunens bolag och kommunalförbund.  

 

Vi kan utifrån granskningen konstatera att kommunstyrelsen inte har följt revisionens 

rekommendation vad gäller uppsiktsplikten över myndighetsnämnderna och externa utförare. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt ändamålsenlig uppsikt av 

myndighetsnämnderna och externa utförare. Enligt vår mening är det av största vikt att 

kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att stärka sin uppsiktsplikt i enlighet med reglemente och 

kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare. Vi baserar vår bedömning på 

att kommunstyrelsen inte utövar någon uppsiktsplikt över myndighetsnämnderna och externa 

utförare i enlighet med reglemente eller av kommunfullmäktiges fastställda program.  
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 Samlad bedömning  

4.1. Revisionsfrågorna  

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågor 

Hur säkerställer kommunstyrelsen att 

arbetet med analys och prognos 

avseende verksamhet och ekonomi 

är ändamålsenlig? 

I arbetet med analys och prognos följer kommun-

styrelsen kommunens fastlagda budget- och 

uppföljningsprocess, kommunens ekonomiska 

styrprinciper samt kommunstyrelsens årshjul.  

Granskningen visar  dock att det finns utvecklings-

områden i hur politiken kommunicerar till 

förvaltningen inom ramen för analys- och 

prognosarbetet.  

Se även svar på nedanstående fråga avseende 

kommunstyrelsens uppföljning av ekonomiskt 

utfall och prognos.   

Hur följer kommunstyrelsen upp 

ekonomiskt utfall och prognos? 

Granskningen visar att kommunstyrelsen följer 

upp sektorernas ekonomi och prognos per tertial 

samt vid bokslut. En förenklad uppföljning görs 

även per mars och oktober. Av kommun-

styrelsens årshjul framgår även när kommun-

styrelsen ska följa upp olika processer inom 

respektive sektor. Vidare visar granskningen att 

det finns önskemål om att kommunstyrelsen ska 

följa upp ekonomiskt utfall och prognos tidigare 

på året för att skapa bättre förutsättningar för 

kommunstyrelsen att tidigt upptäcka och agera 

på eventuella budgetavvikelser.  

 

Se även svar på nedanstående fråga avseende 

kommunstyrelsens uppföljning av beslutade 

åtgärder inom sektorerna.   

Har kommunstyrelsen genomfört en 

ändamålsenlig uppföljning av 

beslutade åtgärder inom sektorerna? 

Granskningen visar att kommunstyrelsen har 

beslutat om budgetbesparande åtgärder inom 

samtliga sektorer under 2019. Vi noterar att 

kommunstyrelsens besparingsåtgärder inte 

täcker budgetunderskottet för innevarande år 

inom sektor socialtjänst och sektor samhälls-

byggnad.  

 

Kommunstyrelsen har följt upp sektorernas 

arbete med budgeterande åtgärder. 
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Uppföljningen visade dock att sektorerna fortsatt 

prognostiserar budgetunderskott, trots att 

verksamheterna arbetar utifrån kommun-

styrelsens beslutade åtgärder.  

 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om några 

ytterligare budgetbesparande åtgärder för att nå 

budget i balans för 2019. Kommunstyrelsen har 

inte heller analyserat varför beslutade åtgärder 

inte har fått önskad effekt.  

Hur utövar kommunstyrelsen sin 

uppsikt över sin verksamhet, 

kommunala bolag, kommunalförbund, 

myndighetsnämnder och externa 

utförare? 

 

- Har styrelsen definierat vad 

uppsiktsplikten innebär och 

hur den ska genomföras?  

 

- Finns en strategi över hur 

uppsiktsplikten ska tillämpas? 

  

- Hur utövar kommunstyrelsen 

uppsikt över utskottens och 

myndighetsnämndernas 

målstyrning och 

visionsarbete? 

 

- Hur sker återrapportering till 

kommunfullmäktige?  

 

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har 

definierat vad uppsiktsplikten innebär. Det finns 

inte heller någon definierad strategi kopplat till 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen utövar 

sin uppsiktsplikt i enlighet med reglemente över 

kommunens bolag och kommunalförbund.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte 

utövar uppsiktsplikt över myndighetsnämnderna 

och externa utförare.    

Granskningen visar att uppsikt över utskottens 

och sektorernas målstyrning och visionsarbete 

sker vid delårsbokslut per augusti och årsbokslut.  

 

Granskningen visar att återrapportering till 

kommunfullmäktige sker vid delårsbokslut och 

årsbokslut. Därtill tar kommunfullmäktige del av 

bolagens årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport.  

 

4.2. Slutsatser  

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att 

kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning. Granskningen 

visar att kommunstyrelsen i arbetet med ekonomi och prognos följer kommunens budget- och 

uppföljningsprocess, kommunens ekonomiska styrprinciper samt kommunstyrelsens årshjul 

Det finns utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens ekonomistyrning vad gäller 

kommunstyrelsens uppföljning av budgetbesparande åtgärder inom sektorerna. Sektorerna 

prognostiserar ekonomiskt underskott under 2019 trots beslutade åtgärder. Kommunstyrelsen 

har inte heller analyserat varför beslutade åtgärder inte har fått önskad effekt. 
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Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att 

kommunstyrelsen inte utövar en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 

myndighetsnämnderna och externa utförare. Det går till exempel inte att följa i 

kommunstyrelsens protokoll huruvida kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över 

nämnderna och externa utförare.  

 

Rekommendationer avseende kommunstyrelsens ekonomistyrning  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen tillse att:  

 Säkerställa att riktlinjer i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiken och 

sektorerna i analys och prognosarbetet fastställs. 

 Stärka uppföljning av analys- och prognosarbetet genom att se över kommunstyrelsens 

arbetsformer för att tidigt upptäcka och agera på eventuella budgetavvikelser. 

 Säkerhetsställa ändamålsenlig och systematisk uppföljning av beslutade åtgärder så att 

dessa får avsedd effekt.  

 

Rekommendationer avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen tillse att:  

 Säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktplikten ska 

tillämpas över myndighetsnämnder, externa utförare och kommunens bolag.  

 Vidta åtgärder för att utöva en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över myndighets-

nämnderna och externa utförare i enlighet med reglemente och av kommunfullmäktige 

fastställda program.  

 

Göteborg den 18 november 2019 

 

 

 

Emma Bergstrand   Karin Knutsson   

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

Liselott Daun  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare     

Ernst & Young AB     
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Bilaga 1. Bakgrund  

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Kommunstyrelsen ska inom sitt område säkerställa att verksamheten sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det innebär att 

verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

och de föreskrifter som gäller för verksamheten, samt att uppdraget genomförs inom ramen 

för tillgängliga resurser (kommunallagen 6 kap. 6 §). Kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (kommunallagen 6 

kap. 1 §).  I Stenungsunds kommun finns två utskott som bereder ärendena åt 

kommunstyrelsen.7 

 

Stenungsunds kommuns förvaltning består av fyra sektorer. De fyra sektorerna är sektor 

utbildning, sektor socialtjänst, sektor samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner. Samtliga 

sektorer i kommunen redovisade ekonomiskt underskott under 2018. Av bokslut 2018 

framkommer att det totala underskottet uppgick till 45,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har 

mellan 2016–2018 beslutat om en rad ekonomiska åtgärder inom sektor socialtjänst och 

sektor utbildning. I kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2018 framkommer 

att arbetet med att få i budget i balans inom sektor utbildning inte har fått önskad effekt. 

 

Kommunrevisionens genomförde 2015 en granskning av intern styrning och kontroll. I 

granskningen framkom att kommunstyrelsen inte har någon uppsiktplikt gentemot social 

myndighetsnämnd, teknisk myndighetsnämnd och överförmyndarnämnden. Kommun-

styrelsen rekommenderades att utvärdera hur och i vilken omfattning uppsiktsplikten av 

myndighetsnämnderna ska utövas. 

 

De förtroendevalda revisorerna har mot bakgrund av ovanstående och sin risk- och 

väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att genomföra en granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt.  Ansvarsgrunder som är relevanta i 

denna granskning är bland annat risken för bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och 

riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter, samt risken för bristande styrning, ledning, 

uppföljning och kontroll. 

 

                                                           

7 Allmänna utskottet och välfärdsutskottet.   
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Bilaga 2. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som är aktuella i 

denna granskning. 

Kommunallagen (2017:725)  

I 3 Kap. 11 § anges att kommuner får med de begränsningar som framgår av lag, överlämna 

skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

I 3 Kap 12 §   Kommuner och landsting får, med de begränsningar som framgår av lag, 

överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. 

I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet. 

I 6 kap. 6 § anges att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 

som gäller för verksamheten. 

I 11 kap. 1 § anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses 

i 10 kap. 2-6 §§. 

Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll  

Av kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll framkommer att kommunstyrelsen som 

en del av kommunstyrelsens uppsiksplikt, årligen ska informera sig om hur den interna 

kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.  

 

Kommunfullmäktiges program för uppföljning av externa utförare (2017-12-18) 

Kommuner får enligt 10 kap. 1 kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare.  

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med 

kommunallagens bestämmelse är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare 

samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare inom 

alla verksamhetsområden, t ex lokalvård, snöröjning eller äldreomsorg. Fristående förskolor 

och skolor är inte privata utförare utan är sina egna huvudmän.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att all kommunal verksamhet bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer kommunfullmäktige har bestämt. När skötseln av en kommunal 

angelägenhet har lämnats över till en privat utförare genom avtal ska kommunen kontrollera 

och följa upp verksamheten. 
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Kommunens uppföljning av privata utförare ska syfta till att: 

 Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med kommunens mål, avtal och 

upphandlingsunderlag. 

 Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 Möjliggöra allmänhetens insyn. 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och kontroll inom sina respektive ansvarsområden 

och svarar för att kontrollen och uppföljningen regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar 

som tecknas med privata utförare. Avtalen ska innehålla krav på att utföraren ska medverka 

vid uppföljning av verksamheten genom att exempelvis lämna statistik och verksamhetsmått 

till kommunen, lämna statistikuppgifter till nationella register, lämna uppgifter från 

verksamhetens klagomålshantering eller delta i brukarenkäter som kommunen bestämmer.  

 
Uppföljningsplan 

Kommunstyrelsen ska, utifrån detta program, årligen utarbeta en uppföljningsplan för när och 

på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska innehålla: 

 Vad som ska följas upp, t.ex. nyckeltal, mål. 

 Vilka former för uppföljning som ska användas. 

 Vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen. 

 Tidsplan. 

 Former för återkoppling av resultat till kommunstyrelsen. 

Former för uppföljning  

Uppföljningen av privata utförares verksamhet behöver anpassas till den verksamhet som 

bedrivs. Det innebär att kommunstyrelsen måste ta ställning till vilken/vilka typer av uppföljning 

som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och tillsyn är 

reglerat i lag, styr detta vilka typer av uppföljning som är möjlig. 

Nedan följer exempel på former för uppföljning: 

 

 Regelbunden och riktad uppföljning inklusive avtalsuppföljning syftar till att kontrollera 

att verksamheten arbetar utifrån lagar, regler och avtal. 

 Uppföljning av kommunens måldokument syftar till att följa upp om verksamheten bedrivs 

och utvecklas i linje med fastställda mål. 

 Brukaruppföljning/individuppföljning syftar till att följa upp brukarnas upplevelser av den 

verksamhet som bedrivs och/eller kontrollera att enskild som får någon insats från 

kommunen får rätt stöd i överensstämmelse med eventuella beslut. Brukarundersökningar 

kan vara en del av brukaruppföljningen. 

 Oanmälda besök syftar till att ge en översiktlig bild av förhållandena i en verksamhet. 

 Uppföljning av ekonomisk status syftar till att identifiera utförare som riskerar att vara på 

ekonomiskt obestånd. Detta ger kommunstyrelsen en möjlighet att ha beredskap för att 

hantera eventuella förändringar i verksamheten. 
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Kommunstyrelsens reglemente  

Av kommunstyrelsens reglemente framkommer att kommunstyrelsen är kommunens 

verksamhetsnämnd med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att fullmäktiges uppdrag 

genomförs och för att förvaltningens verkställighet följer fattade beslut. Kommunstyrelsen 

bereder och yttrar sig i de ärenden som föreläggs kommunfullmäktige. Beredningen beaktar 

särskilt laglighet och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunstyrelsen samordnar styrningen av den kommunala verksamheten vilket bl.a. innebär 

att: 
 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 

ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 

ekonomiskt 

 ansvara för att rapportering sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 

uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program 

och direktiv 

 styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i 

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3 - 4 

§§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag som kommunen innehar aktier i 

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 10 kap. 3 - 4 §§ kommunallagen under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 

snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården och utbildningsområdet (med undantag av 

myndighetsutövning mot enskild som handläggs av sociala myndighetsnämnden). 

 

Kommunstyrelsen har vidare att fullgöra uppgifter, som enligt lag åligger kommunen (med 

undantag av myndighetsutövning mot enskild samt beslut i tillsynsfrågor som hanteras av 

tekniska myndighetsnämnden). 
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Stenungsund kommuns ekonomiska styrprinciper  

I Strategisk plan 2019–2021 budget 2019 framgår Stenungsunds kommuns ekonomiska 

styrprinciper. Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och 

befogenheter samt erhålla en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk 

hushållning. De ekonomiska styrprinciperna tydliggör bland annat vem som har budgetansvar, 

befogenheter och ansvar i budgetprocessen och kommunstyrelsens rapportering till 

kommunfullmäktige.  

 

Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att huvudprincipen är att över- och underskott inte 

förs med till nästa år. Undantag kan medges för projekt som löper över flera år samt om 

synnerliga skäl föranleder en överföring. 

 

Vidare framgår att kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är 

destinerat något annat utskott; kommunövergripande, kommunledning, finansverksamhet och 

ägarstyrning av bolag. Rapportering till kommunstyrelsen görs per tertial, det vill säga i april, 

augusti samt december (årsredovisning). En förenklad uppföljning görs även per mars och 

oktober. 
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Bilaga 3. Källförteckning  

 

Genomförda intervjuer  

2019-08-29 

 Gruppintervju med sektorchefer för sektor utbildning, sektor socialtjänst, sektor 

samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner.  

 Ekonomichef  

 Kommunchef  

 Kommunstyrelsens presidium  

 

Dokumentation  

 Aktiviteter från verksamhetsplan 2019 

 Ansvarsfördelning i ekonomiska processer  

 Bokslut 2018 för sektor socialtjänst, sektor utbildning, sektor samhällsbyggnad och sektor 

stödfunktioner 

 Delårsbokslut per april 2019 

 Förslag på åtgärder för ekonomi i balans 2019 inom sektor socialtjänst, sektor utbildning, 

sektor samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner 

 Intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen  

 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning och prognos mellan januari 2018-september 

2019 för sektor socialtjänst, sektor utbildning, sektor samhällsbyggnad och sektor 

stödfunktioner 

 Sammanträdesanteckningar för kommunstyrelsen från 2018  

 Sammanträdesanteckningar för kommunstyrelsen mellan januari-september 2019  

 Strategiskplan 2019–2021 Budget 2019 inklusive ekonomiska styrprinciper  

 Uppföljning 2019-tidplan och anvisningar 

 Uppföljning och prognos mars 2019    

 Årshjul 2019 för allmänna utskottet, välfärdsutskottet och kommunstyrelsen  

 Årsredovisning Stenungsunds kommun 2018 
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Bilaga 4. Organisationsöversikt  

Figuren nedan illustrerar Stenungsund kommuns politiska organisation.  

 

Figur. Stenungsund kommuns politiska organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Budget 2019, Stenungsunds kommun.  
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Bilaga 5. Stenungsund kommuns budget- och uppföljningsprocess 

Kommunens budget- och uppföljningsprocess är utformad som en målkedja. Målkedjan i 

Stenungsunds kommun utgår från kommunfullmäktiges vision med två avgörande inriktningar. 

Stenungsunds kommun antog 2014 Vision 2035, Stenungsund ”Det goda samhället med 

framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum”. Inriktningarna är 

formulerade som ”Attraktivt och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 

utveckling”. Figuren nedan illustrerar Stenungsunds kommuns målkedja. 

 

Figur: Stenungsunds kommuns målkedja.  

 

Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige senast i juni om en strategisk plan och budget 

för innevarande år. Av budgeten framgår hur verksamheten ska finansieras och hur den 

ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Visionens inriktningar bryts 

årligen ned till inriktningsmål i kommunens budget. Inriktningsmålen är en del av 

budgetförutsättningarna och anger inriktning och utgångspunkt för budgeten samt vilka 

resultat kommunen ska uppnå. Inriktningsmålen bryts därefter ned till konkreta åtaganden och 

aktiviteter i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta 

för att uppfylla inriktningsmålen fastställs i en verksamhetsplan av kommunstyrelsen senast i 

november under innevarande år. I verksamhetsplanen framgår aktiviteter/indikatorer som 

kopplats till respektive inriktningsmål och sektorernas budget. Sektorernas budget är 

nedbruten i sektorernas olika verksamheter. Verksamhetsplanerna är, förutom ett 

planeringsverktyg för sektorerna, en återrapportering till kommunstyrelsen för hur man avser 

att uppnå kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål.  

 

Ekonomi/personalberedningen bereder sedan årsskiftet, på uppdrag av kommunfullmäktige, 

budgeten för planperioden och nästkommande år. Det inkluderar att bereda ärenden som 

enligt beslut i kommunfullmäktige ska beaktas i nästa årsbudget. 

Ekonomi/personalberedningen samordnar dessutom arbetet med inriktningsmål och 

lokalresursplanering som är en del av den strategiska planen. 

I kommunens målstyrning ingår även arbetet för god ekonomisk hushållning. I Stenungsunds 

kommun uppnås god ekonomisk hushållning genom att 70 % av de finansiella målen samt 

inriktningsmålen är helt eller delvis uppfyllda. 8 

                                                           

8 De finansiella målen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i 
kommunen. Målen berör kommunens nettokostnadsandel, självfinansieringsgraden av investeringar, soliditet och 
skattesats. Inriktningsmålen är övergripande mål med fokus på effekt för brukar 

Vision 2035 inrikningsmål Verksamhetsplan Aktiviteter
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Bilaga 6. Beslutade besparingsåtgärder 2019 

Nedanstående figurer återger kommunstyrelsens beslutade besparingsåtgärder inom sektorer 

utbildning, sektor socialtjänst och sektor samhällsbyggnad under 2019. Totalt omfattar 

besparingsåtgärderna inom de tre sektorerna cirka 21 miljoner kronor (helårseffekt).  

 

Av Åtgärder för budget i balans 2019, sektor stödfunktioner som beslutades under 

kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-29 framkommer att sektorn inte kan påverka Soltak 

AB:s budget/kostnader. Åtgärder för att nå budget i balans måste föras i diskussion med 

ägarråd och Soltak AB. Sektor stödfunktioners underskott om -10,4 mnkr kvarstår därför. 

Kommunstyrelsen beslutade dock under sammanträdet att sektorn själva får besluta om 

budgetbesparande åtgärder inom funktion fastighet och funktion måltid. Allmänna utskottet har 

enligt uppgift gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur kostnaderna för 

SOLTAK kan minska.  

 

Figur 1. Beslutade budgetbesparande åtgärder inom sektor utbildning per verksamhetsområde 

  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: åtgärder för budget i balans 2019, sektor utbildning, KS 2019-04-29. 

 

Figur 2. Beslutade budgetbesparande åtgärder inom sektor socialtjänst per 

verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: åtgärder för budget i balans 2019, sektor socialtjänst, KS 2019-04-29. 

Notering: För att balansera upp placeringskostnaderna på IFO behöver sektorn starta åtgärder enligt förslag till 

budget 2020 redan vid halvårsskiftet 2019. 
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Figur 3. Beslutade budgetbesparande åtgärder inom sektor samhällsbyggnad per 

verksamhetsområde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: åtgärder för budget i balans 2019, sektor samhällsbyggnad, KS 2019-04-29. 
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