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Uppföljning april 2019 
Budget 29,8 mnkr, prognos 55,9 mnkr 

 

Periodens resultat och helårsprognos 
 
Utfallet för perioden uppgår till 32,8 mnkr, vilket kan jämföras med 42,4 mnkr vid samma 
period föregående år.  
Prognosen för helåret är 55,9 mnkr, vilket är 25,8 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar överskottet avser försäljning av exploateringsfastigheter. 
Exkluderas försäljning av exploateringsfastigheter är prognosen 33,9 mnkr. Exkluderas även 
årets förändring av ansvarsförbindelsen är prognosen 13,2 mnkr. 
Prognosen är 17,6 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och förbättringen 
härrör främst till medel som är avsatta för kostnader kopplade till tillfälliga förskolelokaler 
som inte behövt tas i anspråk samt för löne- och volymuppräkning.  
Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag är 11,3 mnkr bättre än budget. Finansnettot är 7,4 
mnkr bättre än budget. Ett överskott för pensioner och arbetsgivaravgifter beräknas till 8,3 
mnkr. Avsättningen till pensioner och årets pensionsutbetalningar står för merparten av över-
skottet.  
Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för sektorer-
na är ett underskott om 33,5 mnkr, vilket är en förbättring med 6,3 mnkr jämfört med mars-
prognosen. Förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner för att nå budget i balans. Sektor utbild-
ning prognostiserar ett underskott om 10,1 mnkr, vilket främst återfinns inom grundskolan, 
sektorsövergripande och gymnasieverksamheten. Sektor socialtjänst prognostiserar ett under-
skott om 11,0 mnkr, vilket bland annat förklaras med ökade kostnader för försörjningsstöd 
och minskade statsbidrag inom äldreomsorgen. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett 
underskott på 1,6 mnkr och den största avvikelsen kopplas till vinterväghållning. Sektor stöd-
funktioners prognos är ett underskott om 10,8 mnkr och beror i sin helhet på ökade kostnader 
för Soltak.  
Försäljning av exploateringsfastigheter inom områdena Munkeröds industriområde, Stora 
Höga industriområde och Solgårdsterassen prognostiseras uppgå till 22,0 mnkr.  
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 48,0 mnkr för perioden. Prognosen är 200,0 mnkr, 
vilket är 106,3 mnkr lägre än årets investeringsbudget. 
 
Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 6,3 mnkr 
respektive 2,9 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 32,1 mnkr och 
för Stenungsunds Energi till 4,0 mnkr. 
Under perioden januari till mars 2019 var antalet månadsavlönade 2 462, en ökning med 22 
personer jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron för samtliga må-
nadsavlönade under jan-mars 2019 var 8,0% jämfört med föregående period år 2018 då den 
var 9,3%. 
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Resultaträkning 
 

 

 

  
Bokslut Utfall Utfall  Prognos Budget 

 (mnkr) 2018 1804 1904 2019 2019 
Verksamhetens intäkter 449,0 153,6 154,7 459,0   
Verksamhetens kostnader -1 801,4 -581,4 -620,4 -1 874,7   
Avskrivningar -82,7 -25,6 -26,1 -84,7 -82,7 
Verksamhetens nettokostnader -1 435,2 -453,4 -491,8 -1 500,4 -1 507,7 
         
Skatteintäkter 1 374,4 459,9 480,4 1 425,4 1 427,9 
Generella statsbidrag och utjäm-
ning 139,8 46,0 48,7 151,1 137,2 
Verksamhetens resultat 79,0 52,5 37,3 76,1 57,4 
         
Finansiella intäkter 7,5 2,6 3,4 5,4 3,0 
Finansiella kostnader -18,2 -8,5 -7,7 -25,6 -30,6 
Resultat efter finansiella poster 68,2 46,6 33,0 55,9 29,8 
         
Extraordinära poster - - - - - 
         
Årets resultat 68,2 46,6 33,0 55,9 29,8 
 
Kommunen redovisar ett utfall per april om 33,0 mnkr, vilket kan jämföras med 46,6 mnkr 
vid samma period föregående år.  
 
Intäkterna uppgår till 154,7 mnkr att jämföra med 153,6 mnkr vid samma period föregående 
år, vilket motsvarar en ökning med 0,7 %. Hittills i år har intäkter för exploateringsfastigheter 
redovisats för 7,5 mnkr. Motsvarande intäkter uppgick till 14,0 mnkr i april 2018.  Intäkterna 
för taxor och avgifter har ökat från 40,1 till 46,6 mnkr. Förskoleavgifter, avgifter för ordinärt 
boende, simhallsavgifter samt bygglovsavgifter står för den största ökningen.  
Statsbidragen uppgår till 38,9 mnkr, vilket är 3,4 mnkr lägre än föregående år. Bidragen från 
Migrationsverket har minskat väsentligt från 18,3 mnkr till årets 9,3 mnkr. Detta har påverkat 
såväl sektor socialtjänst som sektor utbildning.  Däremot har bidragen från Skolverket och 
Arbetsförmedlingen ökat med 3,6 mnkr respektive 3,8 mnkr. 
 
Kostnaderna för perioden uppgår till 620,4 mnkr, vilket är en ökning med 39,0 mnkr jämför 
med samma period föregående år.  
 
Lönekostnaderna uppgår till 292,4 mnkr, vilket är 18,1 mnkr högre än föregående år. Ökning-
en motsvarar 6,4 % och är högre än förra årets lönerevision som låg på 2,2 %. I enlighet med 
budget 2018 gjordes också en extra lönesatsning på ett antal yrkeskategorier som påverkar 
2019 års lönekostnad. Ökningen förklaras också i att antalet årsarbetare (åa) har ökat med 
26,3 åa och återfinns i såväl sektor socialtjänst, sektor samhällsbyggnad som sektor stödfunkt-
ioner. Sektor socialtjänsts anställda har en ökad sysselsättningsgrad och sektor samhällsbygg-
nad har haft månadsanställda på tjänster som tidigare köpts in externt. Sektor stödfunktioners 
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ökning beror främst på att bemanningsenheten tagits över från sektor socialtjänst. Lönekost-
nadsutvecklingen kan även förklaras med att ett antal tjänster inom sektor samhällsbyggnad 
övergått i en annan typ av tjänst. Sektorn har även ett antal tjänster som ändrat anställnings-
form som inneburit en högre lön.   
 
Köp av huvudverksamhet uppgår till 68,0 mnkr, vilket är 3,9 mnkr högre än föregående år. 
Sektor socialtjänst står för merparten av ökningen och kan härledas till institutionsvård för 
barn och unga. Inköp av övriga tjänster har ökat från 20,2 mnkr till 28,2 mnkr och består 
främst i ökade program- och licenskostnader samt ökade administrativa tjänster från Soltak. 
 
Kostnaderna för avskrivningar uppgår till 26,1 mnkr att jämföra med 25,6 mnkr vid samma 
period föregående år. Kommunen har under flera år gjort stora investeringar, men då kompo-
nentavskrivning införts har utvecklingen av avskrivningskostnaderna inte påverkats i så stor 
utsträckning.  
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras på 
sida 11 under Kommentarer till aprilresultat samt prognos. 

Balanskravsresultat 
 
Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte översti-
ger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster/förluster som upp-
kommit vid försäljning räknas bort samt förändringen av den delen av pensionsförpliktelserna 
som intjänats före 1998.  Balanskravsresultatet för april månad uppgår till 26,1 mnkr och pro-
gnosen för helåret är 35,2 mnkr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avstämning av balanskrav, mnkr 
     

  2017 2018 
april 
2019 

Prognos 
-19 

Budget  
-19 

Årets resultat enligt resultaträkningen 75,4 68,2 33,0 55,9 29,8 
Realisationsvinster/förluster - - - - - 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 75,4 68,2 33,0 55,9 29,8  

Pensionsförpliktelser före 1998 
-

11,6 -13,8 -6,9 -20,7 -19,1 
 

Balanskravsresultat 63,8 54,4 26,1 35,2 10,7  
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Finansuppföljning 
Kommunens totala låneskuld uppgår per den 30 april till 520 mnkr. I februari omsattes ett lån 
på 50 mnkr och i samband med det lånades ytterligare 40 mnkr upp. Låneskulden har därmed 
ökat med 40 mnkr jämfört med årsskiftet. Prognosen för investeringarna uppgår till 200 mnkr 
för 2019 och det är sannolikt att ytterligare upplåning kommer att krävas under året.  
Snitträntan har sjunkit marginellt jämfört med årsskiftet.  
Saldot på checkkontot uppgick per 30 april till -21,4 mnkr.  
 
Löptid och ränta 

förfall 
Rta i % 

Bokslut 2018 

Rta i % 

April -19 

Låne- 

Belopp i Mkr 

Andel 

i % 

<1 år 0,97 % 0,92 % 230 44 

1<2 år 1,31 % 1,78 % 100 19 

2<3 år 3,26 % 1,09 % 90 17 

3<4 år 2,71 % 1,36 % 100 19 

4<5 år 0,59% - - - 

5<6 år - - - - 

S:A 1,36 % 1,33 % 520 100 

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån. 

 

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj  
31/12 2015 2016 2017 2017 

 

April 2018 
procent 1,79 1,59 1,53 1,36 1,33 
 

 

Kommunkoncernens samlade skulder (mnkr) 
 2015 2016 2017 2018 April 2019 

Kommunen 500 528 478 448 488 

Stenungsundshem AB 470 527 508 459 456 

Fjärrvärmen 90 82 72 72 72 

Summa 1 060 1 137 1 058 979 1 016 
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Driftbudgetavräkning 

  

Bokslut Utfall tom Budget Prognos Avvikelse

tkr 2018 april  19 2019 2019 i tkr i mars

Politisk verksamhet -9 249 -3 765 -11 250 -11 250 0 0
Kommunövergripande -28 232 -9 703 -70 768 -58 678 12 090 0

Sektor utbildning -10 100 -10 900
Sektorsövergripande -11 547 -4 713 -9 159 -12 159 -3 000 -3 000
 - Förskola -165 293 -49 263 -158 359 -156 359 2 000 2 000
 - Grundskola -330 674 -103 274 -305 247 -310 847 -5 600 -6 900
- Gymnasieverksamhet -112 557 -35 555 -101 883 -103 583 -1 700 -2 700
Särskolan -23 417 -6 970 -23 087 -23 087 0 0
Staben -53 015 -19 601 -58 803 -59 603 -800 -200
Kompetens och utveckling -28 936 -8 522 -29 215 -30 215 -1 000 -100
Kultur / Fritid -38 788 -12 847 -40 513 -40 513 0 0

Sektor socialtjänst -11 000 -14 300
Sektorsövergripande -2 778 -9 114 -8 814 300 300
IFO -115 700 -40 457 -103 489 -111 989 -8 500 -9 700
Funktionshinder -158 970 -50 512 -155 042 -151 842 3 200 3 200
Vård och omsorg -244 876 -80 356 -235 577 -241 577 -6 000 -8 100
Sektor Samhällsbyggnad -1 600 -4 400
Samhällsbyggnad -90 640 -29 570 -89 163 -90 763 -1 600 -4 400
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0

Sektor stödfunktioner -10 800 -9 900
Stödfunktioner -73 424 -26 596 -71 583 -82 383 -10 800 -9 900
 - Måltid (ramfinansierad from 2019) -451 -17 462 -50 633 -50 633 0 0
 - Fastighet (intäktsfinansierad) -4 526 -348 200 200 0 0

Kalkylerad kapitalkostnad 100 532 31 721 105 597 106 067 470 0
Avskrivningar -81 112 -26 052 -82 720 -84 700 -1 980 0

Nettokostnad -1 465 898 -496 623 -1 499 808 -1 522 728 -23 220 -39 800

Skatter och finansiella poster
Finansverksamheten 1 502 612 522 031 1 529 639 1 556 659 27 020 26 000

Resultat före jämförelsestörande 
poster 36 714 25 408 29 831 33 931 3 800 -13 800

Exploatering 31 461 7 439 0 22 000 22 000 22 000

Årets resultat 68 175 32 847 29 831 55 931 25 800 8 200

Avvikelse        
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Kommentarer till aprilresultatet 
och prognos 2019 

 

 
Politisk verksamhet 
Resultatet per mars är negativt och uppgår 
till -15 tkr. Intäkten för EU-valet är perio-
diserat för att möta kostnaden när den upp-
kommer. Kostnader för revision och poli-
tiska arvoden förväntas på helårsbasis följa 
budget och prognosen är ett nollresultat. 
 
Kommunövergripande 
Resultatet för perioden uppgår till 13 882 
tkr.  
De kommunövergripande medlen omfattar 
centrala medel avsatta för löneökningar, 
volymförändringar, ökade driftskostnader 
maa investeringar samt kommunövergri-
pande personalrelaterade kostnader. Medel 
om 4,5 mnkr finns också avsatta för drifts-
kostnader för en tillfällig förskolelokal. 
Dessa medel kommer inte behöva tas i 
anspråk. Prognosen för året pekar på ett 
överskott om 12 090 tkr.  
Medlemsavgiften till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund följer för perioden 
budget, men osäkerhet råder då förbundet 
signalerar att de inte kommer att klara sig 
inom budget. 
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 
1 344 tkr per april. Prognosen för året är ett 
underskott om 10 100 tkr.  
Sektorsövergripande 
 
Det redovisade resultatet för sektorsöver-
gripande är -1 660 tkr. Ett underskott om   
3 000 tkr prognostiseras för 2019. Det ne-
gativa utfallet och prognosen beror dels på 
minskade intäkter från statsbidraget för 
maxtaxa avseende förskola och fritidshem 
samt ökade kostnader för skolskjutsar. 
Kostnadsökningen för skolskjutsar beror 
både på volymökning och på prisökning. 
 

Förskola 
Verksamheten förskola redovisar ett över-
skott för perioden om 3 525 tkr. Överskot-
tet beror dels på att förskolorna har fler 
barn i verksamhet under våren än vad som 
budgeterats. Vidare har förskolorna under 
de senaste åren haft svårt att rekrytera be-
hörig personal vilket ger lägre personal-
kostnader. Prognosen för helåret är ett 
överskott med 2 000 tkr. 
 
Grundskola 
 
Grundskolans redovisade resultat per april 
är -2 774 tkr. Prognosen pekar på ett un-
derskott för 2019 om 5 600 tkr. Grundsko-
lan arbetar med ett stort antal åtgärder på 
samtliga skolenheter och fler enheter än 
tidigare prognostiserar en budget i balans. 
Det underskott som kvarstår och som lig-
ger till grund för prognosen, kan härledas 
till Kristinedalskolan 7-9, Ucklumskolan 
samt Nyborg. 
 
Gymnasium 
 
Gymnasiet redovisar ett underskott om  
1 594 tkr per april. Prognosen för 2019 
pekar på ett underskott om 1 700 tkr trots 
ett pågående arbete med åtgärder för att nå 
en budget i balans. Orsaken till det redovi-
sade och prognostiserade underskottet är 
minskade statsbidrag från Migrationsverket 
samt kostnader för skolskjuts som översti-
ger budget.  
 
Särskola 
 
Resultatet för grund- och gymnasiesärskola 
uppgår till 727 tkr per april och prognosen 
för helåret pekar på en budget i balans. 
Särskolans budget har ökats 2019 med 
1 500 tkr utifrån ett ökat antal elever. 
 
Staben 
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Redovisat resultat för staben per april är i 
paritet med budget. Prognosen för 2019 är 
ett underskott om 800 tkr. Underskottet 
kommer från barn- och elevhälsan och 
administrationen som förväntas överskrida 
budget medan Välkomsten prognostiserar 
ett överskott. 
 
Kultur och fritid 
 
Kultur och fritids resultat per april uppgår 
till 657 tkr och verksamheten prognostise-
rar en budget i balans vid årets slut. Skill-
naden mellan redovisat resultat och pro-
gnos förklaras med interna hyresintäkter 
som reglerats i förskott. 
 
Kompetens och utveckling 
 
Det redovisade resultatet för kompetens 
och utveckling är 1 215 tkr. Prognosen för 
hela året är -1 000 tkr. Arbetsmarknadsen-
heten prognostiserar ett överskott medan 
vuxenutbildningen prognostiserar ett un-
derskott. Underskottet inom vuxenutbild-
ningen beror på minskade statsbidrag samt 
minskat antal sålda utbildningsplatser. 
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar ett negativt 
resultat på 6 407 tkr till och med april. På 
helår prognostiserar sektor socialtjänst ett 
underskott på 11 000 tkr. I detta ingår att 
vissa enheter beräknas göra överskott om 
motsvarande 9 300 tkr till följd av att verk-
samheter inte kunnat starta som planerat 
samt lägre personalkostnader. Verksam-
heten arbetar med att ta fram handlingspla-
ner för att minska underskottet ytterligare. 
Vård och omsorg 
Resultatet per april är negativt och uppgår 
till 1 850 tkr. Prognosen på helår är ett 
underskott på 6 000 tkr.  
Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är minus 3 800 tkr och förklaras av 
hjälpmedelskostnader och inhyrda sjukskö-
terskor till följd av stor svårighet att rekry-
tera behörig personal. 

Prognosen för SÄBO är minus 2 500 tkr 
och förklaras av minskade stimulansmedel 
från staten på motsvarande 4 000 tkr samt 
höga sjukkostnader och ökad sysselsätt-
ningsgrad. 
Prognosen för ordinärt boende är budget i 
balans med ett överskott om 300 tkr. 
IFO/ funktionshinder 
Resultatet per april är negativt och uppgår 
till 4 557 tkr. Prognosen på helår är minus 
5 000 tkr. 
Prognosen för IFO är negativ och uppgår 
till 8 500 tkr och förklaras av ökade kost-
nader för placeringar barn och unga och 
vuxna, ökat försörjningsstöd med ca 20 
nya ärenden, höga lokalkostnader för flyk-
tingverksamhet på kommunens egna bo-
ende samt minskade intäkter från migrat-
ionsverket.  
Prognosen för funktionshinder är positiv 
och uppgår till 3 200 tkr. Överskottet för-
klaras av centralt ofördelade medel och ett 
överskott inom verksamhet för korttidsav-
lastning. I detta ingår även ett prognostise-
rat underskott på 1 000 tkr LSS köpta plat-
ser.  
 
Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott på 148 tkr. Prognos för helår är ett 
underskott om 1 600 tkr. 
Ledning redovisar ett överskott om 227 tkr. 
Överskottet beror på lägre kostnader för 
personal under perioden men kommer till 
viss del att upparbetas under året. Progno-
sen för helåret visar på ett överskott om 
100 tkr.  
Mark exploatering redovisar ett överskott 
om 547 tkr per april. Del av överskottet 
beror på vakanser som under hösten kom-
mer att tillsättas. Kart & Mät har arbetat 
aktivt med att öka intäkterna vilket bidragit 
till överskottet. Verksamheten har väntade 
ombudskostnader i samband med en tvist.  
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Prognosen för helåret visar på ett överskott 
om 100 tkr.   
Plan redovisar ett underskott om 262 tkr, 
varav detaljplaner står för ett underskott 
om 434 tkr som vägs upp av att ÖP till-
sammans med trafik visar ett överskott på 
172 tkr. Underskottet inom planverksam-
heten kan härledas till vikande intäkter. För 
att komma närmare en budget i balans 
kommer en vakans inte att tillsättas under 
året. Trots den åtgärden prognostiserar 
verksamheten ett underskott om 400 tkr för 
helåret.   
Bygglov redovisar ett överskott om 1 317 
tkr per april. Några större sanktionsavgifter 
har tagits ut under perioden och det aktiva 
arbetet med tillsyn kommer troligtvis att 
fortsätta generera sanktionsintäkter. Intäk-
terna för bygglovsärenden under perioden 
är högre än för samma period föregående 
år. Det ger anledning att anta att intäkterna 
kommer att överstiga budgeterade nivåer 
för året. Åtgärder i form av att minska 
kostnader för konsulter kommer att vidtas 
samt avvakta med att återbesätta en va-
kans. Sammantaget ger det ett prognostise-
rat överskott om 2 700 tkr.  
Miljö Hälsoskydd visar ett överskott på 
326 tkr för perioden och prognosen för året 
visar på en budget i balans. 
Gata visar ett överskott på 53 tkr för peri-
oden och prognosen för året visar på en 
budget i balans.   
Teknik består av flera delar varav gatuspe-
cialistfunktionen är den skattefinansierade 
delen. Här ligger budgeten för vinterväg-
hållning samt beläggningsunderhåll och 
gatubelysning. Resultatet för perioden är    
-1 618 tkr och prognosen visar på ett un-
derskott på 3 300 tkr, där kostnaden för 
vinterväghållning i tätort och enskilda 
vägar är orsaken till underskottet. Åtgärder 
för att nå budget i balans är svåra att identi-
fiera inom verksamheten då endast en 
mindre del av kostnaderna går att påverka. 
Anläggning består av anläggning, park 
samt hamnen. Inom verksamhetsdelen an-
läggning finns en osäkerhet kring intäkter-

na, främst i simhallen, där prognosen visar 
att det blir svårt att nå budgeterade nivåer. 
I prognosen har också hänsyn tagits till att 
nya hyresgäster ger ökade intäkter men 
samtidigt leder till att arenan behöver öka 
sina öppettider, vilket ger ökade personal-
kostnader. För att nå en budget i balans 
kommer verksamheten under året att ge-
nomföra åtgärder i form av att minska 
kostnader för timanställda, hålla ner inköp 
samt öka intäkterna genom att sälja in ar-
rangemang till Arenan. Sammantaget ger 
detta en prognos på -200 tkr.   
Färdtjänst redovisar ett underskott om 216 
tkr. Prognos för helår är ett underskott på 
600 tkr, vilket beror dels på en kraftig pri-
sökning men även på ökade volymer jäm-
för med föregående år. 

Bostadsanpassning redovisar ett underskott 
om 91 tkr. Prognos för helåret visar på en 
budget i balans.  
 
VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp redovisar för perioden 
ett underskott om 982 tkr.  Resultatet beror 
på att ett antal vattenläckor med tillkom-
mande ventilbyten har behövt genomföras 
under perioden. De förväntade intäkterna 
väntas inte fullt ut kunna täcka kostnaderna 
under året vilket gör att verksamheten pro-
gnostiserar ett underskott om 800 tkr för 
helåret. Prognosen beror på att ett omfat-
tande underhåll på ledningsnätet är nöd-
vändigt samt att det är troligt att det även 
fortsättningsvis kommer att behöva utföras 
akuta åtgärder vid vattenläckor.   
 
Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inklusive slam visar ett överskott 
för perioden om 849 tkr.  
Intäkterna ligger i nivå med budget, medan 
kostnaderna är något lägre än budgeterat. 
Dock förväntas kostnader öka under året 
då mängden avfall på återvinningscen-
tralen (ÅVC:n) varierar beroende på sä-
song. Det gäller inte minst insamling av 
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fastighetsnära grovavfall, där avropen un-
der perioden har varit låg men förväntas 
öka under vår, sommar och höst. Vidare 
kommer kostnaderna öka till följd av pla-
neringsarbete kopplat till byggnation av en 
ny ÅVC.  
Prognosen för året visar på en budget i 
balans.  
Exploateringsintäkter 
Försäljning av exploateringsfastigheter 
prognostiseras uppgå till 22 000 tkr. 
Försäljningen omfattar tomtmark i Mun-
keröds industriområde om 7 500 tkr som 
redan genomförts.  
Försäljning av tomt på Solgårdsterassen 
samt slutbetalning av den sista tomten på 
Gullvivevägen kommer att ske under året.   
Även inom Stora Höga industriområde 
södra kommer slutbetalning på tomter san-
nolikt att ske under 2019 då handpenning 
inkommit för flera tomter och försäljningar 
fortfarande pågår.  
 
Sektor Stödfunktioner 
Sektorn totalt redovisar ett underskott i 
förhållande till budget per den 30 april om 
3 734 tkr. Prognos för helår beräknas till 
ett underskott om 10 800 tkr. Underskottet 
kan uteslutande hänföras till ökade drifts-
kostnader för Soltak AB. Viktigt att notera 
är att stödfunktioner redovisar en positiv 
prognos om 700 tkr, den negativa progno-
sen beror enbart på fortsatt ökade kostna-
der för Soltak AB.  
 
Stödfunktioner centralt 
Resultatet per den 30 april är negativt och 
uppgår till 1 799 tkr. Prognosen för helår 
visar på ett underskott om 10 800 tkr och 
beror i sin helhet på fortsatt höga kostnader 
för Soltak AB:s tjänster. Soltak AB har 
tagit fram en handlingsplan för att komma 
ner i kostnader, framförallt inom tjänste-
område IT. I samband med tertial 1 ska 
Soltak AB redovisa en helårsprognos uti-

från sin framtagna handlingsplan, där för-
hoppningsvis Soltak AB lyckats reducera 
sina kostnader. Ett resultat av lägre kostna-
der för Soltak AB medför ett minskat un-
derskott för Stenungsunds kommun.  
Fastighet 
Fastighet redovisar för perioden ett nega-
tivt resultat om 414 tkr. Resultatet inom 
fastighetsdriften visar på höga kostnader 
för snöröjning, el och reparationer vilket är 
normalt för perioden. Prognosen för helår 
beräknas till budget i balans.  
Måltid 
Funktion måltid redovisar per den 30 april 
ett underskott om 584 tkr. Anledningen till 
funktionens negativa resultat beror till stor 
del på att livsmedelspriserna har ökat med 
550 tkr jämfört med motsvarande period 
förra året. Åtgärder är vidtagna och pro-
gnos för året är budget i balans.   
 
Finansverksamheten 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 576 449 tkr och är base-
rad på SKL:s majprognos. Prognosen in-
nebär en positiv budgetavvikelse om 
11 324 tkr.  
Det tillfälliga statsbidraget med anledning 
av flyktingsituationen utgör en avvikelse 
om 6 081 tkr. 
För övriga generella statsbidrag är progno-
sen 7 758 tkr där regleringsbidraget och 
inkomstutjämningen står för den största 
avvikelsen. 
Skatteintäkterna pekar emellertid på en 
negativ avvikelse om 2 515 tkr och beror 
främst på en nedjustering av årets timlön.  
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnettot för perioden uppgår till -5 060 
tkr och prognosen för helåret är -20 196 
tkr, vilket är 7 360 tkr bättre än budget.  
De finansiella intäkterna pekar för helåret 
på ett överskott om 2 305 tkr främst tack 
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vare överskottsutdelning om 1 955 tkr från 
Kommuninvest.  
De finansiella kostnaderna prognostiseras 
generera ett överskott om 5 055 tkr och 
beror främst på finansiella kostnader för 
pensionsskulden.  
 
Pensioner och arbetsgivaravgifter 
Den sammantagna prognosen för pensioner 
och arbetsgivaravgifter för helåret är ett 
överskott om 8 341 tkr. 
Avsättningar till pensioner och årets utbe-
talning av pensioner är baserad på KPA:s 
beräkningar och pekar på ett överskott om 
6 345 tkr.  
Nettot av utbetalning av arbetsgivaravgif-
ter och intäkter av PO-pålägg från verk-
samheten beräknas generera ett överskott 
mot budget på 1 177 tkr. Detta förklaras 
med att pålägget inte differentieras utifrån 
ålder i budgeten medan arbetsgivaravgif-
terna som betalas till Skatteverket är lägre 
för anställda över 65 år.    
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Aprilresultat samt prognos för 
bolagen 
 

 
 
 

  Stenungsundshem AB Stenungsunds Energi Stiftelsen Stds Fjärrvärme 
  Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos 
mnkr 201904 helår 2019 201904 helår 2019 201904 helår 2019 
            
Intäkter 60,7 189,3 18,6 46,2 0,9 2,4 
Kostnader -40,4 -115,1 -12,8 -33,7 -0,7 -1,8 
Avskrivningar -11,2 -33,6 -2,5 -7,4 -0,2 -0,6 
Periodens rörelseresul-
tat 9,1 40,6 3,3 5,1 0,0 0,0 
            
Finansiella intäkter - -       
Finansiella kostnader -2,8 -8,5 -0,4 -1,1 0,0   

Periodens resultat efter 
finansiella poster 6,3 32,1 2,9 4,0 0,0 0,0 

 
 
 
Stenungsundshem AB 
Resultatet för april uppgår till 6,3 mnkr.  
Intäkterna är 0,8 mnkr sämre än budget beroende på ej ännu genomförda försäljningar, något lägre 
vakansgrad samt ersättning från hyresgäster. Driftkostnaderna är ca 2,5 mnkr sämre än budget. Kapi-
talkostnader är 0,3 mnkr lägre beroende på något lägre marknadsräntor. 
 
Prognosen för nettoomsättning förväntas bli 4,5 mnkr bättre pga. försäljning av en fastighet, två bo-
stadsrätter samt maskiner och inventarier. Omsättningen förväntas också bli högre än budgeterat tack 
vare en lägre vakansgrad, försäkringsersättning och ersättning från hyresgäster. Driftkostnader be-
räknas bli ca 1,7 mnkr sämre beroende på planerat underhåll, reparationer och köpta tjänster. Kapi-
talkostnader förväntas bli 1,0 mnkr bättre än budgeterat beroende på det gynnsamma ränteläget. 
 
Stenungsunds Energi AB 
Resultatet per april uppgår till 2,9 mnkr. Ett bra resultat, trots driftsstörningar hos restvärmeleveran-
törerna och därmed mer eldning av naturgas än budgeterat. Av den totala produktionen bestod 94 % 
av restvärme och 6 % av pannproducerat. Prognos helår beräknas hamna strax under budget. 
 
 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 
Intäkter och kostnader beräknas följa budget. 
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Investeringsuppföljning 

 
 

Budget Utfall Prognos Budget-
tkr 2019 tom april 2019 avvikelse

Större investeringar
 - Friskvårdsanläggning Std Arena 7 092 10 950 19 000 -11 908
 - Gruppboende LSS Svenshögen 11 636 267 11 636 0
 - Brudhammar förskola 38 848 11 042 40 000 -1 152
 - Spekeröds förskola, utbyggnad 13 346 438 11 000 2 346
 - Hallerna idrottshall och skola 21 379 701 21 379 0
 - IT-investeringar 7 500 300 4 500 3 000
 - Spontning muddring kaj 17 271 217 1 000 16 271
 - Resecentrum 10 261 16 500 9 761
 - Markinköp 25 196 4 056 4 056 21 140
 - Investeringsreserv 10 000 0 0 10 000

Sektor utbildning
- Förskola 1 100 82 1 100 0
- Grundskola 2 000 182 1 200 800
- Gymnasium 2 039 633 1 844 195
- Kompetens och utveckling 0 492 554 -554
- Kultur Fritid 972 193 972 0

Sektor socialtjänst
- IFO och Funktionshinder 872 234 872 0
- Vård och omsorg 4 218 585 4 218 0

Sektor samhällsbyggnad
- Samhällsbyggnad 39 291 7 294 26 214 13 077
- Vatten och Avlopp 32 038 4 496 25 185 6 853
- Avfall 1 500 356 1 000 500

Sektor stödfunktioner
- Stödfunktioner 2 250 0 2 250 0
- Fastighet 55 065 6 457 50 443 4 622
- Måltid 2 543 1 082 2 543 0

SUMMA UTGIFTER 306 417 50 073 231 466 74 951
Exploatering
VA netto -7 862 -2 260 -9 071 1 209
Gata netto 7 705 192 -455 8 160

SUMMA INKOMSTER -157 -2 068 -9 526 9 369

NETTOINVESTERINGAR 2019 306 260 48 005 221 940 84 320



 15 

 
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 48,0 mnkr för perioden. Prognosen är 200,0 mnkr, vilket 
är 106,3 mnkr lägre än årets investeringsbudget. 
 
I tabellen redovisas endast den del av investeringarna som bokförts tom april 2019. Flera av objekten 
i redovisningen löper över flera år och totalkostnaden är inte den som redovisas i tabellen. 
Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för 
upphandling, andra är snart klara och andra är avslutade.   
 
 

- Byggnationen av den nya simhallen, som är en del av Stenungsund Arena stod klar och invigdes i au-
gusti 2018. Den sista etappen av Stenungsund Arena består av en ny friskvårdsanläggning. Frisk-
vårdsanläggningen invigdes under april 2019. Avvikelse mot budget avser hela projektet Stenungsund 
Arena och förklaras av oförutsedda kostnader i form av större betongarbeten, asbestsanering samt att 
grundfastigheten var i sämre skick än beräknat.  
 

 
- I maj 2017 togs beslut i fullmäktige att bygga ett LSS-boende för multifunktionsnedsatta. Beslut har 

tagits i kommunstyrelsen om igångsättning av byggnation och inflyttning planeras till hösten 2020. 
 

- Brudhammars gamla förskola är riven och byggnation av den nya är i full gång. Arbetet kommer 
fortgå under 2019 och förskolan beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2020.  

 
- Befintlig förskola i Spekeröd byggs ut från fem till åtta avdelningar. Utbyggd förskola beräknas stå 

klar till sommaren 2020. 
 

- Hallerna idrottshall och skola. Skolan kompletteras med ny fullskalig idrottshall som kan delas in i tre 
undervisningssalar samt sex omklädningsrum. De nya byggnaderna kommer att stå klara under höst-
terminen 2020. 

 
- IT-investeringar omfattar främst digitaliseringsprojekt. Bland dessa kan nämnas digital in- och ut-

checkning inom skolan, e-tjänster samt digitalt vägnät. Investeringarna förväntas öka effektiviteten i 
verksamheten.  

 
- Spontning muddring kaj har en positiv prognos på grund av en pågående en utredning kring kajens 

status. Först efter att utredningen är klar kan muddringen ske.  
 

- Investeringen avseende resecentrum är uppskjutet två år beroende på avtal med Trafikverket. 
 

- Markinköp som gjorts under perioden avser markreserv på Södra vägen och är kopplat till resecent-
rum. Inga ytterligare markinköp är planerade under året.  
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Personal 
 
Tillsvidare- och visstidsanställda 

Under perioden januari till mars 2019 var antalet månadsavlönade anställda 2 462, en ökning 
med 22 personer jämfört med samma period föregående år. Med antalet anställda avses alla 
månadsavlönade, d.v.s. inte endast de som har anställning enligt centrala kollektivavtalet AB. 
Ökningen beror bland annat på en ökning av månadsavlönade tjänster under en period inom 
verksamhet gata i sektor samhällsbyggnad. Antalet tillsvidareanställda i mars 2019 var 2 182, 
av dessa har 280 personer en visstidsanställning. Antalet tillsvidareanställda i mars 2018 var 
2 129, av dessa hade 314 personer en visstidsanställning. 

Anställda per sektor 31/3 2018 31/3 2019 
Sektor Antal  Åa Andel Antal  Åa Andel 
Utbildning 1 243  1 188,8 51% 1 238 1 178,2 50% 
Socialtjänst 892 776,2 37% 883 793,8 36% 
Samhällsbyggnad 106 102,5 4% 127 114,7 5% 
Stödfunktioner 199 191,1 8% 214 206,5 9% 
Kommun totalt 2 440 2 258,7 100% 2 462 2 293,2 100% 
 
Sysselsättningsgrad 

Av 2 182 tillsvidareanställda har 1 677 personer heltidstjänster. Bland de tillsvidareanställda 
har 88 personer en sysselsättningsgrad som är lägre än 70%. Av dem är 72 kvinnor och 16 
män. En förbättring från föregående år med 11 personer. Förbättringarna kan härledas till att 
kommunen från och med 2018 arbetat med optimerad bemanning där personal inom social-
tjänst fått möjlighet att gå upp i sysselsättningsgrad. Alla tjänster under 70% i sysselsättnings-
grad också följts upp av kommunstyrelsen vilket man kan se ett resultat av under första tertial 
2019. 
Den vanligaste förklaringen till de lägre sysselsättningsgraderna som framkommer från che-
fer, är att de ekonomiska ramarna inte alltid medger högre sysselsättningsgrad i de enskilda 
enhetsbudgetarna. En annan förklaring är att medarbetare inte önskar arbeta heltid.  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 94,6% och har ökat från 93,4%. 

Timavlönade 

Antalet arbetade timmar utfört av timavlönade uppgår till 82 532 timmar att jämföra med 
90 779 timmar vid samma period föregående år. I kommunen har cheferna arbetat aktivt, spe-
ciellt inom socialtjänst och samhällsbyggnad, med att få in månadsavlönad personal för att 
minska antalet timmar som utförts av timavlönade. Effekten av arbetet var störst inom verk-
samheten anläggning samt vård och omsorg där optimerad bemanning varit det största bidra-
gande skälet till minskningen. En väsentlig minskning finns också inom sektor utbildning.  
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  Jan-mars 2018 Jan-mars 2019 
Sektor Timmar Timmar 
Sektor utbildning 24 593 21 342 
Sektor socialtjänst 55 739 50 389 
Sektor samhällsbyggnad 6 338 5 983 
Sektor stödfunktioner 4 109 4 818 
Totalt   90 779   82 532 
 

Rekrytering 

Under årets tre första månader har 85 stycken platsannonser publicerats på Offentliga jobb, 
varav 18 stycken tidsbegränsade och 67 stycken tillsvidare. Jämfört med samma period före-
gående år då 77 platsannonser publicerats varav 18 stycken tidsbegränsade och 59 stycken 
tillsvidare. 1 901 ansökningar har inkommit att jämföra med samma period föregående år då 1 
205 ansökningar inkommit. En del av det ökade antalet ansökningar kan bero på att kommu-
nen förenklat ansökningsprocessen. Annonsering har även skett på LinkedIn, Facebook och 
Instagram. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för samtliga månadsavlönade under jan-mars 2019 var 8,0% att jäm-
föra med motsvarande period år 2018 då den totala sjukfrånvaron var 9,3%. Sjukfrånvaron 
bland kvinnor var nu 8,6% att jämföra med 5,2% bland männen. Sjukfrånvaron bland kvinnor 
har dock sjunkit jämfört med samma period föregående år med 1,6 procentenheter. Mätningar 
bakåt i tiden visar att sjukfrånvaron alltid varit högre bland kvinnor än bland män. Av den 
totala sjukfrånvaron för perioden bestod 38,6% av långtidssjukfrånvaro.  

 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 
29 år och yngre 8,6% 
30–49 år 7,2% 
50 år och äldre 8,7% 
Totalt 8,0% 

  
Sjukfrånvaro per kön 

Kvinnor 8,6% 
Män 5,2% 
Totalt 8,0% 
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