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Ärende
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Val av justerare
Digital justering måndagen den 31 maj.
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Fastställande av föredragningslistan
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Uppföljning av verksamhetsplan för
folkhälsa och social hållbarhet 2020
Kl.09.05-09.15

Svara på frågor
Carina
JohanssonStrandberg

KS 2019/759

4

Svar på uppdrag i strategisk plan 2021:
Daglig verksamhet
Kl.09.15-09.25

Svara på frågor
Anders Haag

KS 2021/306

5

Svar på uppdrag i strategisk plan 2021: Se
över organisationen avseende
arbetsmarknadsenheten, stöd- och
försörjningsenheten och vuxenutbildningen
Kl.09.25-09.35

Svara på frågor
Björn Wikman,
Sandra Tedenby
och Robert
Rydquist

KS 2021/309

6

Svar på revisionsrapport - förstudie
individ- och familjeomsorg (IFO)
Stenungsund 2020
Kl.09.35-09.40

Svara på frågor
Björn Wikman

KS 2021/114

7

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut
kvartal 1 2021
Kl.09.40-09.45

Svara på frågor
Rickard Persson

KS 2021/327
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Information om regional plan för
infrastruktur
Kl.09.45-10.30

Föredragning
Stefan Svedhem

KS 2021/13

9

Inriktningsbeslut för sträckning av
höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och
Oslo genom Stenungsunds kommun.
Kl.10.30-10.45

Svara på frågor
Stefan Svedhem

KS 2021/186

10

Framtagande av en säkerhetsstudie för
riskerna mellan kemiska industrin inom
riksintresse för industri i Stenungsund och
det övriga samhället
Kl.10.45-11.00

Svara på frågor
KS 2021/191
Malin Henriksson
och Stefan
Svedhem

11

Prioritering av strategisk planering
Kl.11.00-11.10

Svara på frågor
KS 2021/376
Malin Henriksson

12

Revidering av ägardirektiv för Renova AB
och Renova Miljö AB
Kl.11.10-11.20

Svara på frågor
Michael Kööhler
och Camilla
Svensson

KS 2021/325

13

Antagande av ny avfallstaxa
Kl.11.20-11.35

Svara på frågor
Michael Kööhler
och Camilla
Svensson

KS 2021/329

14

Utökning av VA-verksamhetsområde för
Kärr 1:8
Kl.11.35-11.45

Svara på frågor
KS 2018/435
Lina ChohanStrömner, Martin
Gistell och
Camilla Svensson
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Reviderad trafiksäkerhetspolicy
Kl.11.45-11.55

Svara på frågor
Björn Wikman
och Martin
Gistell

KS 2021/332

LUNCH KL.11.55-13.00

16

Inriktningsbeslut om att ta fram förslag för
ny lokalisering av Tennisklubbens
inomhusplaner vid arenaområdet i
Stenungsund tätort
Kl.13.00-13.15

Svara på frågor
KS 2021/194
Veronica
Götzinger och Pia
Solefors

17

Ansökan om planbesked för detaljplan för
centrum och bostäder på Näs 1:55, Krysset
i Ödsmål
Kl.13.15-13.25

Svara på frågor
Veronica
Götzinger

KS 2021/115

18

Godkännande av samrådsredogörelse och
beslut om granskning detaljplan för
Kyrkeby 3:33 och 3:34, Jörlandaskolan
Kl.13.25-13.55

Föredragning
Fabiana Tomé

KS 2018/602

19

Namnsättning av fastigheterna Stenung
16:22 och 16:23
Kl.13.55-14.00

Svara på frågor
Åsa Wåhlström
och Veronica
Götzinger

KS 2021/16

20

Namnsättning av gata, del av Härgusseröd
1:3 och 1:14
Kl.14.00-14.05

Svara på frågor
Åsa Wåhlström
och Veronica
Götzinger

KS 2021/244
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Uppföljning och prognos Stenungsunds
kommun 2021 april
Kl.14.05-14.25

22

Strategisk plan 2022-2024, budget 2022
Kl.14.25-14.40

23

Projektering och upphandling av Söbacken
2, gruppboende enligt LSS
Kl.14.40-14.50

Svara på frågor
Helena Cessford

KS 2021/284

24

Igångsättning av ombyggnation av
Kyrkenorumskolan
Kl.14.50-15.00

Svara på frågor
Helena Cessford

KS 2021/397

25

Kommunens nya arbetssätt med
kameraövervakning
Kl.15.00-15.10

Svara på frågor
Björn Wikman
och Dennis
Salenborn

KS 2021/212

26

Svar på uppdrag att utreda för- och
nackdelar med, samt kostnader för olika
driftsformer av räddningstjänst
Kl.15.10-15.55

Svara på frågor
Björn Wikman

KS 2020/506

27

Införande av ny Agenda 2030-bedömning i
alla tjänsteskrivelser till kommunstyrelsen
Kl.15.55-16.10

Svara på frågor
Marcus Starcke

KS 2020/687
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Föredragning
Erica Bjärsved

KS 2021/247
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Hävning av hyresavtal gällande hotell Reis
Kl.16.10-16.30

Föredragning
Marcus Starcke

KS 2021/431

29

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges Svara på frågor
webbsändningar
Hanna Landén
Freij
Kl.16.30-16.35

KS 2021/435

30

Gallringsutredning av äldre handlingar på
Nösnäsgymnasiet
Kl.16.35-16.40

Svara på frågor
Helena Maxon

KS 2021/415

31

Gallringsutredning av allmänna
handlingar IT-systemet Duostation
Kl.16.40-16.45

Svara på frågor
Helena Maxon

KS 2021/289

32

Undantag för avgiftsbelagd
personalparkering på grund av Covid-19
pandemin
Kl.16.45-16.50

Föredragning
Marcus Starcke

KS 2021/405

33

Möjliggörande av digitalt deltagande på
valnämndens sammanträden
Kl.16.50-16.55

Svara på frågor
Marcus Starcke

KS 2021/476

34

Revisionsrapport - Grundläggande
granskning 2020
Kl.16.55-17.00

Svara på frågor
Marcus Starcke

KS 2021/231
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35

Anmälningsärende - Motion om social
hänsyn vid upphandlingar initierad av
Moderaterna
Kl.17.00-17.05

KS 2021/464

36

Inkomna skrivelser och protokoll till
kommunstyrelsen
Kl.17.05-17.10

KS 2021/87

37

Redovisning av delegationsbeslut
Kl.17.10-17.15

KS 2021/81

38

Redovisning av ordförandebeslut
Kl.17.15-17.20

KS 2021/66

39

Regional information
• GR politiska styrgrupper
• SOLTAK AB styrelse
• Direktionen Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund
• Södra Bohusläns turisms styrelse
• Samordningsförbundet
Kl.17.20-17.40

KS 2021/91

40

Information från kommundirektör
Kl.17.40-17.50

KS 2021/90
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-05-05

§ 39

Dnr: KS 2019/759

Uppföljning av verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet
2020
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning och redovisning av aktiviteter och insatser gjorda verksamhetsåret 2020 inom
området folkhälsa och social hållbarhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-28
Uppföljning folkhälsa och social hållbarhet 2020

Beslut skickas till
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
9

Tjänsteskrivelse
2021-02-28

Carina Johansson- Strandberg
Folkhälsoplanerare

Dnr KS 2019/759

Till kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet
2020
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning och redovisning av aktiviteter och insatser gjorda verksamhetsåret 2020 inom
området folkhälsa och social hållbarhet.
Beskrivning av ärendet
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala
folkhälsoarbetet. Varje år tas en verksamhetsplan fram för att planera arbetet enligt avtalet.
Denna uppföljning redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras
av Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen med lika delar, dels aktiviteter som
är sökta och beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för
att uppnå program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund.
Folkhälsorådet har behandlat uppföljningen.
Barnkonsekvensanalys
Uppföljningen av verksamhetsplanen har inga konsekvenser för barn i sig. Däremot har flera
aktiviteter genomförts under 2020 för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Exempel är
hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete, föräldraskapsstöd och genomförande av
LUPP-undersökning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-28
Uppföljning folkhälsa och social hållbarhet 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN

10

Tjänsteskrivelse
2021-02-28

Sektor stödfunktioner
Marcus Starke
Sektorchef
Beslut skickas till
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se
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Dnr KS 2019/759

Uppföljning verksamhetsplan fölkhalsa
öch söcial hallbarhet 2020 diarienr 2019/759
Carina Johansson Strandberg Folkhälsoplanerare
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Denna uppföljning redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras
av regionen (VGR) och kommunen med lika delar och dels aktiviteter som är sökta och
beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå
program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund (diarie nr 0450/17)
Prioriterat inom folkhälsa och social hållbarhet har varit att fokusera på insatser och
aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling av barn och ungas uppväxtvillkor som i sin tur
bidrar till att förutsättningarna stärks för barn och unga att klara grundskolan med godkända
betyg. Vidare har fokus varit att arbeta i samverkan med området Tillsammans mot ensamhet
riktat till seniorer. Insatser som stärker den psykiska hälsan och stärkt hälsofrämjande arbete
inom elevhälsan har prioriterats likaså det övergripande arbetet inom Trygg och säker
kommun fri från våld fortsatt och det våldpreventiva arbetet förstärkts med ytterligare externa
medel.
År 2020 har varit ett annorlunda år pga pandemins påverkan på de planerade insatserna. En
del aktiviteter har fått skjutas på framtiden och en del har fått ställa om till digital form.

Barn och ungas uppväxtvillkor:
Det övergripande målet för samverkan kring barn och ungas uppväxtvillkor är att de ska
lyckas i skolan, som är en förutsättning för god och jämlik hälsa. Skolan är den arena som
tillsammans med gott föräldraskap är de friskfaktorer som bidrar mest till barns utveckling
och känsla av sammanhang. För att minimera utanförskapet bör insatser ske tidigt och
samordnat.

Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete

40 000: -

Initiativ för att bygga den gemensamma plattformen för detta arbete är påbörjat.
Nyckelpersoner inom elevhälsan har utsetts inom olika områden som kommer att ha en
förstärkt roll och vara ambassadörer och sprida information samt utveckla arbetet i
samverkan.

Föräldraskapsstöd.
Inspirationsträffar, föreläsningar samt kurser för föräldrar har inte kunnat genomföras som
planerat. Personalen på familjecentralen inkl kulturtolkarna har ställt om sitt arbete genom att
möta mindre grupper och ibland till och med enskilda möten för att bibehålla kontakt.
Projekt Stärkt föräldraskapsstöd i samverkan har beviljats medel från Länsstyrelsen 170 000:(2020-2021). Arbetet syftar till att stärka den interkommunala samverkan vad gäller
föräldraskapsstöd samt målgruppsanpassat föräldraskapsstöd. Familjecentralen är
samordnande av detta projekt.
2
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Trygghet ger studiero
MVP (Mentorer i våldsprevention)
10 000: - + externa medel
MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld.
Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och
kränkningar.
-Vi ser att det i vårt dagliga arbete att vi lättare kan ta tag i beteende och skojbråk, de vet vad
vi menar. Eleverna har en medvetenhet. (pedagog i högstadiet)
Kommunen har beviljats två styck ansökningar om att arbeta förebyggande med detta
program. En kurator har arbetat 20% av sin tjänst med att hålla samman detta arbete. Det Har
genomförts två utbildningsomgångar i metodiken för pedagoger som arbetar med åk 7 elever
och åk 1 på gymnasiet.
Totalt har 12 st från Nösnäsgymnasiet och 23 st från Stenungskolan och Kristinedalskolan
genomfört utbildningsomgången under året.
Ansökan 1 – 420 000: - från Länsstyrelsen i VG (2019–2020) - slutredovisats
Ansökan 2 – 170 000: -från SKR (Sveriges kommuner och regioner) (2019–2020)slutredovisats.

Ungdomsenkäten Lupp 2020

155 000:-

Genom Lupp undersökningen får politiker och tjänstepersoner veta hur ungdomar i
Stenungsund upplever sin vardag – hemma, i skolan, på fritiden och i det offentliga rummet.
Lupp tar även puls på hur ungdomar ser sin hälsa och vad de tänker om framtiden. Det är
viktig kunskap för kommunens beslutsfattare och alla andra som behöver känna till
ungdomars livssituation.
Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF).[1] Själva enkätinsamlingen svarar kommunen för. För att skapa
förutsättningar för en fördjupad analys av Lupp-undersökningen samverkar Stenungsunds
kommun med åtta kommuner i Göteborgsregionen, med stöd från GR, FoU Väst som
ansvarar för föreliggande diagramrapport med denna inledande sammanfattning av
genomförande och resultat. Inom uppdraget tar GR, FoU i Väst även fram en fördjupande
analysrapport på regional nivå.
Fokus i denna redovisning ligger på de enkätfrågor som, inom olika områden, kan fungera
som indikatorer på social hållbarhet.[2]

Lupp 2020 har samordnats av folkhälsoplanerare i sektorsövergripande samverkan.

[1]

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Läs mer här: https://www.mucf.se/lupp
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ANDTS förebyggande arbete

10 000: -

Lokal drogvaneundersökning har genomförts på högstadieskolorna och presenterats av
drogförebyggare.
26/11 genomförde CAN en kommundialog med kommunledning och externa aktörer utifrån
kartläggning av ANDT-situationen i Stenungsund samt presenterar preventionsindex.
Kommundialogen innehöll faktabaserad rådgivning och rekommendationer baserade på
kunskap.
Beställning av Sportfronts folder Påverka unga att göra hälsosamma val.
Samverkan mellan socialtjänst, skuld- och budgetrådgivare, krismottagningen och folkhälsa
har skett utifrån behovet av hur vi arbetar med förebyggande av spel om pengar. En hemsida
med kontaktuppgifter för att vid behov kunna söka hjälp och stöd har tagits fram. Denna sida
är användbar även för verksamheter för att kunna hänvisa rätt.
www.stenungsund.se/spelproblem

Socioekonomiska förutsättningar:
Kulturtolkar växlar upp (2019–2020)
Länsstyrelsen 1 200 000: Stenungsunds kommun och Tjörns kommun har sedan oktober 2018, ett gemensamt projekt
genom medel från Länsstyrelsen. Det ursprungliga projektet förlängdes med ny ansökan och
sträcker sig över hela år 2020. Samarbetspartner inom projektet är Svenska kyrkan och Rädda
Barnen. Projektet är i Stenungsund kopplat till Familjecentralen Hasselkärnan. Målet med
projektet är att skapa mötesplatser för nyanlända, framför allt för kvinnor och öka
förutsättningar för arbetslivet, bryta isolering och öka kunskapen och egenmakten. Detta har
genomfört med bland annat kvinnogruppen som träffas 1 ggr/vecka, uppsökande verksamhet,
samt att de erbjudit svenskaträning för mammor med bebis, på Öppna förskolan varje onsdag.
Folkhälsoplanerare är Stenungsunds representant i styrgruppen Kulturtolkar.
Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2020

17 000:-

Tilläggsenkäter för att öka svarsunderlaget lokalt.

Hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer:
Hasselbacken i utveckling
En samverkansgrupp med folkhälsa och socialt hållbarhetsperspektiv i bostadsområdet.
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Deltagande aktörer är Stenungsundshem, Hyresgästföreningen och verksamheter från
kommun i huvudsak verksamma i området. Sammankallande är VD Stenungsundshem.
Folkhälsoplanerare är en av representanterna från kommunen.

Hälsa och levnadsvanor:
Hälsoinformation på SFI

10 000:-

Stenungsund tillsammammans med Tjörn har anordnat Hälsoinformation på SFI. Träffarna är
tänkta en gång/vecka och innehålla information från olika samhällsaktörer såsom hälso- och
sjukvård samt kommunal verksamhet. Under 2020 har det varit ojämnt med tillfällena och en
del tillfällen har kunnat genomföras genom att ställa om till filmat/inspelat material.
Fyss/Far Nätverket (fysisk aktivitet på recept )
Representanter från Primärvårdens rehabmottagningar, elevhälsa och Kungälvs sjukhus samt
folkhälsoplanerare för att diskutera utifrån temat Hela Stenungsund i rörelse och hur vi kan
samverka utifrån ett befolkningsinriktat arbete för att öka den fysiska aktiviteten och minska
stillasittandet.
Far Avtal med samordningsförbundet

20 000:-

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har i samarbete med
kommunernas folkhälsoarbete finansierat en processledare för det gemensamma arbetet kring
fysisk aktivitet på recept (FaR). Övergripande styrning och ledning sker via styrgruppen som
består av förbundschefen i samordningsförbundet samt representanter från respektive
kommuns enhet för folkhälsa/social hållbarhet.

Projekt Nösnäsgymnasiet
Metodutveckling kring att främja och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar –
samverkan med Kungälvs kommun och Närhälsans rehabmottagningar. Beviljats 250 000: av samordningsförbundet Älv och Kust
TMR (träning i medveten närvaro)

7 000:-

I arbetet med att stötta skolornas arbete i syfte att minska stress och öka den psykiska hälsan
utbildades 7 pedagoger, 5 kuratorer och 3 psykologer i TMR medveten närvaro under året - en
evidensbaserad arbetsmetod med inslag av kbt som riktar sig till elever i mellanstadiet.
Metoden syftar till att stärka koncentration och studiero i klassrummet samt ge eleverna
5
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motståndskraft mot stress. Kunskap om hur känslor och tankar styr vårt handlande och
övningar för stärkt medkänsla och självmedkänsla. En serie med lektioner och övningar som
ges under 10 v.
”Så här långt, tre månader efter avslutad utbildning har flera klasser fått ta del av
programmet. Det är en åk 6 på Spekerödskolan, 2 klasser i åk 5 på Kopperskolan, en åk 4 på
Kyrkenorumskolan. På Hallernaskolan och på Stora Höga har implementering riktats mot
personal för att göra metoden känd. Förberedelser pågår för ytterligare klassarbete på Stora
Höga, Ekenäs, Kopper och Kyrkenorum under den kommande vårterminen. På några skolor
har organisatoriska och schematekniska hinder fördröjt arbetet. Erfarenheterna hittills visar
att de allra flesta elever uppskattar lektioner och övningar och efterfrågar dem. Pedagoger
har sett skillnad i att klasser blir mer och mer tränade i att genomföra övningar som handlar
om att träna att fokusera och stärka sin nyfikenhet och lyhördhet. I en klass har det märkts att
medkänslan har stärkt då fokus varit stort på deras kamratskap. De som gått utbildningen i
TMR var mycket nöjda och förmedlar idag en positiv inställning till att arbeta med metoden.
Ett arbete som upplevs givande och roligt. En bonus har varit att pedagoger och
elevhälsopersonal fått stärka sina egna redskap att hantera en ibland pressad
arbetssituation”. (samordnare TMR)
Tjejjouren Väst
Stenungsunds kommun har haft ett avtal med Tjejjouren Väst som arbetar med nätbaserat stöd
med jour via chatt, mail och mobilapp. Stödverksamheten finns för alla som identifierar sig
som tjej. (www.tjejjourenvast.se)
Hbtqi – utbildning

externa medel 60 000:-

En kommun för alla - Utbildningstillfälle anordnas för personal och politiker för att öka
kunskap om normer och bemötande i ett hbtq-perspektiv. Målet med utbildningen är
kompetenshöjning av personal och politiker i Stenungsunds kommun för att öka kunskap om
och förbättra bemötandet av hbtq - personer. Syftet är att främja hbtq - personers lika
rättigheter och möjligheter i kontakt med kommunen. Totalt deltog 92 personer i
utbildningstillfällena.
Seniordagen
60 000: Årets seniordag ställdes om till en digital variant. Dagen erbjöd två förinspelade föreläsningar
samt ett musikarrangemang. Utställare/föreningar fick möjlighet att informera med text eller
filmade inlägg på sidan. Dagen arrangerades den 23 oktober och var tillgänglig i två veckor.
Det erbjöds också möjlighet att delta på en digital fika under dagen.
Digital seniordag – uppföljning

6
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Det är aldrig för sent att må bättre (om ensamhet) Susanne Rolfner Suvanto – 9 st
Hälsa och välbefinnande på äldre dar Gert Johansson – 4 st
Ballader i Bohuslän Hanna Boquist – 32 st

Utvecklingsgrupp Seniorer i fokus
16 000:med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa. Samverkan runt utvecklingsfrågor för
målgruppen seniorer i samverkan mellan PRO, SPF, vård och omsorg, studieförbunden SV
och ABF, anhörigkonsulenten samt folkhälsoplanerare. Gruppens syfte är att samverka runt
gemensamma frågor och årets tema har varit Tillsammans mot ensamhet och digitalt
innanförskap/utanförskap.

På egna ben

15 000.-

På egna ben är en utmaning för elever i åk 4-6 som handlar om att ta sig till skolan genom att
cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Vinnare av utmaningen blev
Kyrkenorumskolan klass 6 c med 1968 poäng.
Handlingsplan för suicidprevention

externa medel 90 000:-

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande
psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. För att stärka
kommunens suicidpreventiva arbete har en sektorsövergripande handlingsplan tagits fram.
(KS 2020/671)
Hjärtstartare

9000:-

Fixartjänsts bil har utrustats med en hjärtstartare för att användas vid behov då Fixartjänst är
ansluten till SMS tjänst för första hjälpen vid hjärtstopp.
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Övrigt:
Under 2020 har Folkhälsorådet haft fyra möten och ledningsgrupp folkhälsa och social
hållbarhet (sektorchefer) har haft två möten.
Hälsofrämjande och förebyggande nätverk
Deltagare; Samordningsförbundet Älv och Kust, processledare SIMBA, Kungälvs sjukhus
samt folkhälsoplanerare i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyten och samverkan sker genom regelbundna träffar.
Gemensamma områden vi samverkan runt; suicidprevention, våld i nära relation, Fyss/FaR
fysisk aktivitet på recept.

Nätverk Folkhälsa Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Västra Götalands
Regionens folkhälsonätverk.
Omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyten och samverkan sker genom regelbundna träffar (4
st/år) mellan folkhälsan i de olika kommunerna inom Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Stenungsund är också Västra HSN:s representerar i Västra Götalands Regionens
Folkhälsonätverk sedan november 2019 (6-8/år).
Styrgruppen Familjecentral
Styrgruppen består av ansvariga chefer för respektive verksamhet som ingår i
Familjecentralen; Centrala Barn och elevhälsan, Enheten för familjestöd/socialtjänsten,
Närhälsan/BVC samt Barnmorskegruppen. Styrgruppen har möten ca fyra gånger per år. På
styrgruppsmötena har även Stenungsunds kommuns folkhälsoplanerare deltagit.

GR Nätverk LUPPEN
Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för
att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och
attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och
framtid. Sedan mars 2019 finns i Göteborgsregionen ett nätverk för samverkan kring Luppundersökningen riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Här kan de kommuner
som planerar att genomföra Lupp hösten 2020 utbyta information och erfarenheter även innan
det är dags för själva undersökningen. Folkhälsoplanerare är en av representanterna från
Stenungsund. Enhetschef från ungdomsverksamheten och en verksamhetsutvecklare från
sektor utbildning är de andra.

Kommun fri från våld
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Kommunövergripande samverkansgrupp ViNR (våld i nära relation)
En samverkansgrupp med interna och externa aktörer för arbetet mot våld i nära relationer.
Syftet är att väl känna till varandras uppdrag samt erfarenhetsutbyte. Deltagande aktörer är
förutom kommunala verksamheter, polisen, hälso- och sjukvården, ideella organisationer och
svenska kyrkan. Gruppen träffas 2 ggr/år. Sammankallande för gruppen är
folkhälsoplaneraren.
Lokal resursgrupp ViNR (våld i nära relation)
Gruppens syfte är att samordna den interna samverkan inom de olika enheterna på IFO.
Träffas 4 ggr/år. Sammankallande är IFO:s chefsrepresentant i gruppen och
folkhälsoplaneraren finns som stöd i gruppens arbete
Styrgruppen ViNR
Gruppen bidrar till det samordnade arbetet inom våld i nära relation inom IFO samt
uppmärksammar utvecklingsområden. Träffas 4 ggr/år. Sammankallande är IFO:s
chefsrepresentant i gruppen och folkhälsoplaneraren finns som stöd i gruppens arbete
Kompetens:

Socialstyrelsemedel

Basutbildning Hedersrelaterat våld och förtryck.
Personal och förtroendevalda i Stenungsunds kommun har vid två tillfällen erbjudits en
basutbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck under året. Utbildningen genomförs av
Dialoga (Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.) Totalt har 63
personer deltagit. Samordnare av utbildningen är folkhälsoplanerare.
Våldsförebyggande arbete:
VIP (Viktig intressant person)
Ett våldsförebyggande program för personer med intellektuella och psykiska
funktionsvariationer. Tre personal från daglig verksamhet år utbildade och kursstarter
erbjudas löpande.
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-05-05

§ 41

Dnr: KS 2021/306

Svar på uppdrag i strategisk plan 2021: daglig verksamhet
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen i rapporten om daglig verksamhet i sektor
socialtjänst och förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige 13 juni 2019 fick förvaltningen
i uppdrag att ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende
behov, lokaler och samordning med andra aktörer. En rapport har tagits fram som innehåller
en kartläggning av daglig verksamhets behov, lokaler och samordning.
Rapporten lyfter fram att daglig verksamhet behöver fortsätta att utvecklas under de
kommande åren samtidigt som kostnaderna fortsätter att jämnas ut i relation till jämförbara
kommuner. Behov under kommande år är att centralisera daglig verksamhet genom att gå
ifrån flera små enheter till några större enheter. För att kunna centralisera ser verksamheten ett
behov av lokaler där det finns möjlighet att växa i för personer inom den habiliterande dagliga
verksamheten och även möjlighet till skapande verkstad.
Slutligen ser förvaltningen att samordningen för daglig verksamhet behöver gå mot ett
närmare samarbete med arbetsmarknadsenheten. Arbetssätten är likartade och att skapa en
väg in för medborgarna ser vi som fördelaktigt. Samverkan med externa aktörer fungerar i det
stora hela bra. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten bör stärka samverkan internt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-26
Rapport - Återrapportering uppdrag från strategisk plan angående daglig verksamhet

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Anders Eggertsen
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/306

Till kommunfullmäktige

Svar på uppdrag i strategisk plan 2021: Daglig verksamhet
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen i rapporten om daglig verksamhet i sektor
socialtjänst och förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige 13 juni 2019 fick förvaltningen
i uppdrag att ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende
behov, lokaler och samordning med andra aktörer. En rapport har tagits fram som innehåller
en kartläggning av daglig verksamhets behov, lokaler och samordning.
Rapporten lyfter fram att daglig verksamhet behöver fortsätta att utvecklas under de
kommande åren samtidigt som kostnaderna fortsätter att jämnas ut i relation till jämförbara
kommuner. Behov under kommande år är att centralisera daglig verksamhet genom att gå
ifrån flera små enheter till några större enheter. För att kunna centralisera ser verksamheten ett
behov av lokaler där det finns möjlighet att växa i för personer inom den habiliterande dagliga
verksamheten och även möjlighet till skapande verkstad.
Slutligen ser förvaltningen att samordningen för daglig verksamhet behöver gå mot ett
närmare samarbete med arbetsmarknadsenheten. Arbetssätten är likartade och att skapa en
väg in för medborgarna ser vi som fördelaktigt. Samverkan med externa aktörer fungerar i det
stora hela bra. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten bör stärka samverkan internt.
Beskrivning av ärendet
Det sker årligen en utökning av antalet personer som ansöker och beviljas insatsen daglig
verksamhet. Behovet och utökningen av platser har som mest varit 11 personer under de
senaste fem åren. Lokalerna har varit föremål för diskussion vid flertalet tillfällen via
inspektioner ifrån Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ifrån synpunkter och klagomål
ifrån brukare och anhöriga. Flera av lokalerna har också utmaningar i arbetsmiljön och
samplaneringen för personal då flertalet medarbetare arbetar i mindre arbetsgrupper. Under en
femårsperiod har antalet beslut ökat med totalt 19 personer vilket i snitt är cirka fyra personer
per år. Vissa år är differensen ganska stor. År 2015 behövde verksamheten expandera och
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kunna ta emot 11 nya personer vilket kräver en stor flexibilitet i verksamheten, både för
medarbetarna och lokalytan.
2015

2016

2017

2018

2019

Nya beslut

19

10

9

6

12

Avslutade beslut

8

8

8

8

5

Verksamheten behöver ändamålsenliga lokaler för den verksamhet som bedrivs på
Gesällgatan. Det är något som behöver prioriteras för att skapa en godtagbar arbetsmiljö för
medarbetarna och brukarna. Lokalerna måste vara tillgängliga för personer med fysiska
funktionsnedsättningar och golven måste ha mjukare inslag än de nuvarande i betong. De nya
lokalerna måste även kunna rymma ett flertal nya personer då verksamheten i snitt får fyra
nya beslut per år. Önskvärt är att lokalerna kan innehålla en del för skapande, såsom drejning
eller målande verkstad.
För att genomföra detta krävs en centralisering av daglig verksamhet som kan bidra till att
synergieffekter av personal- och lokalresurser skapas. Samtidigt behöver daglig verksamhet
fortsätta utveckla verksamheten för att möte de behov som uppstår och för att kunna uppnå
lagstiftarens syfte, att daglig verksamhet skall utveckla möjligheten för den enskilde att få
förvärvsarbete.
Lokaler 2020

Planering framåt

Gesällgatan

Habiliterande DV:

Koppers Media & Design

Gesällgatan

Mediaverkstan

Mediahuset

Strandboden

Västergård

Stöd till arbete
Företagsgruppen

Arbetsnära DV:

Mariagården

Stöd till arbete

Hunddagis

Företagsgruppen

Café Solsidan

Café Solsidan

Café Blå
Västergård

Mariagården
Hunddagis

En del av syftet med centraliseringen är att medarbetare skall kunna arbeta närmare varandra.
Att personer som idag känner till verksamheten arbetar mer över gränserna. Det minimerar
risken att det blir mindre kända personer i lokalerna och i arbetet. Det ökar möjligheten för att
de som är i tjänst har större kompetens och kännedom om yrket, kommunen och brukaren.
Verksamheten har också fått signaler om att smågrupper saknar det kollegiala utbytet.
Smågrupper består idag av två personal medan stora enheter har uppemot elva personal. Det
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kollegiala utbytet, som skulle öka vid en centralisering, skulle kunna medföra ett större utbyte
av intern kompetens och möjlighet till variation av arbetsuppgifter vilket minskar monotona
arbetsuppgifter. Idag kräver varje liten enhet fler medarbetare utan att kunna erbjuda
samordning och stöttning som möjliggörs med fler kollegor.
Verksamheten har cirka 30 praktikplatser hos externa privata aktörer. Samverkan med dessa
fungerar i det stora hela bra. De privata aktörerna ser ofta individerna som en resurs och är
ofta hjälpsamma i att kunna verkställa besluten. Samordningen fortgår och utvecklas
kontinuerligt.
Verksamheten har svårt att få till praktikplatser i Stenungsunds kommun. Verksamheten
önskar fortsätta utvecklingen internt där kommunen som arbetsgivare tydligt är med och
bidrar till praktikplatser. En önskad situation är att öka kontakten med vuxenutbildningen och
kunna stärka upp brukarnas kompetens för att möta arbetsmarknaden, där det är möjligt.

Ekonomiska konsekvenser
Under en fyraårsperiod ligger Stenungsunds kommun lite över snittet för jämförbara
kommuner och för riket över lag i kostnader för daglig verksamhet. Under 2018 och 2019 har
kostnaderna minskat men statistik längre tillbaka har visat motsatsen. Detta mått är kostnader
för daglig verksamhet per brukare.

Under 2019 uppgår verksamhetens lokalkostnader till cirka 2,5 miljoner där merparten av
lokalhyrorna går till privata hyresvärdar. Behovet under 2020 är att se över om lokalerna
används optimalt utifrån fortsatt ökade kostnader av lokaler. En minskning av lokalkostnader
kommer även minska flexibilitet i verksamheten att ta emot flera nya beslut. Detta kan
medföra att verksamheten inte hanterar att verkställa besluten vilket i sin tur innebär att
verksamheten behöver köpa platser hos externa aktörer. Det finns ett behov av att
samlokalisera och centralisera verksamheterna för att inte öka kostnaderna mot jämförbara
kommuner och riket i sin helhet. Detta innebär att kostnader måste fortsätta stagnera och att
verksamheten behöver kunna ta emot fler verkställda beslut med samma, eller lägre, personaloch lokalresurser.
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Förvaltningen har valt att lämna övervåningen på Gesällgatan, Koppers Media och Design
samt Aktivitetshusets lokaler för att samlokalisera på Utgård (numera omdöpt till Mediahuset)
på Stenungskolan. Detta medför en minskad hyreskostnad på cirka 500 tkr. Det innebär också
att tre personalgrupper blir till en stor grupp. Den samplaneringen möjliggör att verksamheten
kan hantera fler verkställda beslut på samma antal årsarbetare.
Barnkonsekvensanalys
Daglig verksamhet är en insats för personer inom yrkesverksam ålder (18–67 år). De
förändringar som föreslås i rapporten kan komma att påverka personer som idag är barn och i
framtiden, potentiellt har behov av insatser.
Juridiska bedömningar
Daglig verksamhet verkställs utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
utifrån den tionde insatsen. Daglig verksamhet är en insats för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig. Syftet är att personer skall tillförsäkras
en meningsfull sysselsättning genom sitt deltagande i den dagliga verksamheten.
Biståndsenheten utreder ifall man är berättigad för daglig verksamhet. För att kunna få
insatsen måste man tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Lagen är en rättighetslag vilket innebär att hjälpen och insatsen är frivillig.
Lagens mening är att stärka individers möjligheter till goda levnadsvillkor. Verksamheten bör
generellt ha som mål att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete. Daglig
verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksamålder, generellt 18 – 67 år. I synnerliga
särskilda fall kan yngre eller äldre personer få tillgång till daglig verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-26
Rapport - Återrapportering uppdrag från strategisk plan angående daglig verksamhet

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef

Anders Haag
Verksamhetschef
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Inledning
Det sker årligen en utökning av antalet personer som ansöker och beviljas insatsen daglig
verksamhet. Behovet och utökningen av platser har som mest varit 11 personer under de
senaste fem åren. Lokalerna har varit föremål för diskussion vid flertalet tillfällen via
inspektioner ifrån IVO och ifrån synpunkter och klagomål ifrån brukare och anhöriga. Flera
av våra lokaler har också utmaningar i arbetsmiljön och samplaneringen för personal då
flertalet medarbetare arbetar i mindre arbetsgrupper. Nedan finns en tabell med antalet nya
beslut och antalet avslutade beslut under de fem senaste åren. Under en femårsperiod har
antalet beslut ökat med totalt 19 personer vilket i snitt är cirka fyra personer per år. Vissa år är
differensen ganska stor. År 2015 behövde verksamheten expandera och kunna ta emot 11 nya
personer vilket kräver en stor flexibilitet i verksamheten, både för medarbetarna och
lokalytan.

Nya beslut
Avslutade beslut

2015
19
8

2016
10
8

2017
9
8

2018
6
8

2019
12
5

Förvaltningen ser också att alla prognoser innan Covid-19 visar ett tydligt spår, att det
kommer saknas medarbetare. Detta medför att förvaltningen behöver vara en attraktiv
arbetsgivare för att kunna möta upp det omsorgsbehov som ökar. Förvaltningen behöver
skapa mer attraktiva arbetsplatser för att på så sätt kunna locka de yngre att välja yrkesfältet.
Det innebär också att området behöver skapa nya arbetssätt och metoder för att kunna bli
effektivare utan att ge ett försämrat stöd. Rapporten bör läsas med förbehåll för Covid-19,
under rådande omständigheter är utvecklingen av daglig verksamhet svår att förutse då
verksamheten inte är i full drift på grund av smittorisken.
Tillvägagångssätt i denna rapport har varit att kartlägga behovet och intresset i
verksamheterna utifrån brukarna. Förvaltningen har efter det kartlagt vilka verksamheter som
har likartade arbetsuppgifter och skulle kunna samlokaliseras. Verksamheten har gjort
behovsbedömningar för att se över personalresurser och försökt bedöma effektiviteten i
verksamheterna. Utöver det har förvaltningen analyserat lokalerna för att se om de är
ändamålsenliga med den verksamheten som bedriver.

Lagrum
Daglig verksamhet verkställs utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
utifrån den tionde insatsen. Daglig verksamhet är en insats för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig. Syftet är att personer skall tillförsäkras

27

en meningsfull sysselsättning genom sitt deltagande i den dagliga verksamheten.
Biståndsenheten utreder ifall man är berättigad för daglig verksamhet. För att kunna få
insatsen måste man tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Lagen är en rättighetslag vilket innebär att hjälpen och insatsen är frivillig.
Lagens mening är att stärka individers möjligheter till goda levnadsvillkor. Verksamheten bör
generellt ha som mål att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete. Daglig
verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksamålder, generellt 18 – 67 år. I synnerliga
särskilda fall kan yngre eller äldre personer få tillgång till daglig verksamhet.

Ekonomi
Förvaltningen ser under en fyraårsperiod att Stenungsunds kommun ligger lite över snittet för
jämförbara kommuner och för riket över lag i kostnader för daglig verksamhet. Under 2018
och 2019 har kostnaderna minskat men statistik längre tillbaka har visat motsatsen. Detta mått
är kostnader för daglig verksamhet per brukare.

Under 2019 uppgår funktionshinders lokalkostnader till cirka 2,5 miljoner där merparten av
lokalhyrorna går till privata hyresvärdar. Behovet under 2020 är att se över om verksamheten
använder lokalerna optimalt utifrån fortsatt ökade kostnader av lokaler. En minskning av
lokalkostnader kommer även minska flexibiliteten i verksamheten att ta emot flera nya beslut.
Detta kan medföra att verksamheten inte hanterar att verkställa besluten vilket i sin tur
innebär att förvaltningen behöver köpa platser hos externa aktörer. Förvaltningen ser ett
behov av att samlokalisera oss och centralisera verksamheterna för att inte öka kostnaderna
mot jämförbara kommuner och riket i sin helhet. Detta innebär att funktionshinders kostnader
måste fortsätta stagnera och att verksamheten behöver kunna ta emot fler verkställda beslut
med samma, eller lägre, personal- och lokalresurser. För att kunna genomföra detta behöver
förvaltningen centralisera verksamheten för att få synergieffekter av personal- och
lokalresurser. Samtidigt behöver förvaltningen fortsätta utveckla verksamheten för att möta de
behov som uppstår i verksamheten och för att kunna uppnå lagstiftarens syfte, att daglig
verksamhet skall utveckla möjligheten för den enskilde att få förvärvsarbete.
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Förvaltningen har också fått signaler om att våra smågrupper saknar det kollegiala utbytet.
Våra smågrupper består idag av två personal medan våra stora enheter har uppemot 11
personal. Det kollegiala utbytet, som skulle öka vid en centralisering, skulle kunna medföra
ett större utbyte av intern kompetens och möjlighet till variation av arbetsuppgifter vilket
minskar monotona arbetsuppgifter. Idag kräver varje liten enhet fler medarbetare utan att
kunna erbjuda samordning och stöttning som möjliggörs med fler kollegor.

Barnperspektivet
Rapporten berör i stort inte barnperspektivet då daglig verksamhet är en insats för personer
inom yrkesverksam ålder (18–67 år). De förändringar förvaltningen föreslår i rapporten kan
dock komma att ha inverkan på personer som idag är barn och i framtiden, potentiellt, har
insatser ifrån oss.

2020
Behov
Vid ingången av år 2020 finns det elva verksamheter och det första steget av centraliseringen
är att minska ner våra verksamheter till åtta. Detta kommer dels ske genom att lämna vissa
lokaler dels genom att slå samman vissa personalgrupper. Efter det första steget kommer det
fortsatt finnas lokaler som inte är ändamålsenligt och som behöver ersättas i ett senare skede.
Vårt behov är att möjliggöra resurser internt genom att slå samman mindre personalgrupper
till större så att förvaltningen kan hjälpa fler brukare för att börja stagnera våra kostnader.
Vårt behov är att se över vilka lokaler verksamheten kan nyttja och hur förvaltningen möter
behovet hos våra brukare. Det framgår att förvaltningen saknar en tydlig inriktning på daglig
verksamhet utifrån lagstiftarens mening, att målsättningen skall vara att möjliggöra för
förvärvsarbete. I det fortsatta arbetet med centraliseringen av daglig verksamhet så blir
utgångspunkten två större inriktningar. En daglig verksamhet som arbetar närmare
arbetsmarknaden och en daglig verksamhet med mer habiliterande inriktning. De kommer
arbeta i olika steg för att stötta omsorgstagarna till att komma närmare arbetsmarknaden. Den
arbetsnära dagliga verksamheten kommer att erbjuda praktik i olika led. En del kommer vara
intern praktik på vårt café i kommunhuset, på vårt kulturarv Mariagården och möjlighet till
intern praktik på vårt eget hunddagis. Dagligverksamhet kommer också erbjuda praktik med
personalstöd ute hos näringslivet och praktik utan personalstöd ute hos näringslivet. Den
habiliterande dagliga verksamheten kommer fokusera mer på meningsfull sysselsättning och
arbeta med självständighet och delaktighet. I och med denna organisationsförändring kommer
det skapas ett mottagningsteam som arbetar med en väg in för omsorgstagarna.
Mottagarteamet kommer se över behovet utifrån den enskilde och gör matchningen mot rätt
daglig verksamhet. De kommer också ha en central del i att nå ut i näringslivet för att erbjuda
brukare möjlighet till praktik. Verksamheten har också skapat funktionen mottagarteamet för
att säkerställa verkställigheten av beslut. Detta utifrån att förvaltningen tidigare har fått
frågeställningar ifrån IVO runt våra rutiner kring verkställandet.
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De behov förvaltningen uppmärksammat ifrån våra brukare är mer arbetsuppgifter inom det
kulturella området. Det som uttrycks är bland annat en teatergrupp och mer skapande
verksamhet. Idag har verksamheten en mindre inriktning av skapande på Gesällgatan, kallat
Skaparkraft, där brukarna bland annat kan arbeta i lera och måla tavlor. Brukarnas
viljeinriktning är att utöka Skaparkraft till en större permanent del i verksamheten.
Förvaltningen vill möjliggöra plats för en ateljé där man bland annat kan dreja och måla på
staffli. Förvaltningen har även uppmärksammat att fler arbetsuppgifter inom det kulturella
området är efterfrågat där en teatergrupp är det som efterfrågas mest. Utöver detta så har
området it/media varit aktiviteter som efterfrågats ifrån flera olika håll och på olika nivåer.

Lokaler
Gesällgatan är den verksamhet som har sämst förutsättningar att bedrivas inom ramen för
daglig verksamhet. Lokalen består bland annat av betonggolv, trånga utrymmen och befinner
sig inom säkerhetszonen ifrån industriområdet. Verksamheten har också varit föremål för
inspektion av bland annat arbetsmiljöverket och inspektionen för vård och omsorg där
kommunfullmäktige uttryckt en viljeinriktning att lämna lokalen. Det är ingen optimal
arbetsmiljö för varken våra brukare eller för våra medarbetare. Denna utgångspunkt medförde
att förvaltningen inte ansåg att en centralisering av daglig verksamhet skulle vara
genomförbar i Gesällgatans lokaler. Inte heller skulle någon av våra andra lokaler kunna
rymma så pass många verkställda beslut att verksamheten skulle kunna få en effektivisering i
vår centralisering.
Nya lokaler behövs för att kunna tillmötesgå behovet av samplanering mellan arbetsgrupper
och att kunna fortsätta utveckla verksamheten i viljeinriktningen, arbetsnära- och
habiliterande daglig verksamhet. Efter besök på flera olika lokaler fanns möjligheten att flytta
flera av våra verksamheter in i utgårdsdelen av Stenungskolan. Förvaltningen väljer att lämna
övervåningen på Gesällgatan, Koppers Media och Design samt Aktivitetshusets lokaler för att
samlokalisera oss på Utgård (numera omdöpt till Mediahuset) på Stenungskolan. Detta
medför en minskad hyreskostnad på cirka 500 tkr. Det innebär också att tre personalgrupper
blir till en stor grupp. Den samplaneringen möjliggör att verksamheten kan hantera fler
verkställda beslut på samma antal årsarbetare.
Centraliseringen av daglig verksamhet har medfört att förvaltningen stängt Strandbodens
lokaler och samplanerat deras verksamhet med Västergård. Detta möjliggjorde för
aktivitetshuset att flytta in i Strandbodens gamla lokaler. Nedan följer en tabell av
verksamheter vid ingången av 2020 och hur planeringen ser ut framåt.
Lokaler 2020
Gesällgatan
Koppers Media & Design
Mediaverkstan
Strandboden

Planering framåt
Habiliterande DV:
Gesällgatan
Mediahuset
Västergård
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Stöd till arbete
Företagsgruppen
Mariagården
Hunddagis
Café Solsidan
Café Blå
Västergård

Arbetsnära DV:
Stöd till arbete
Företagsgruppen
Café Solsidan
Mariagården
Hunddagis

Samordning
En del av syftet med centraliseringen är att medarbetare skall kunna arbeta närmare varandra.
Att personer som idag känner till verksamheten arbetar mer över gränserna. Det minimerar
risken att det blir mindre kända personer i lokalerna och i arbetet. Det ökar möjligheten för att
de som är i tjänst har större kompetens och kännedom om yrket, kommunen och brukaren.
Vilka förändringar som kommer ske på daglig verksamhet utifrån covid-19 är svårt att slå
fast. Det har under året skett förändringar i vårt utbud av daglig verksamhet på grund av
covid-19. Det har krävt flexibilitet i verksamheterna. Detta är en målgrupp som kan ha svårt
med förändringar, i synnerhet snabba förändringar.

2021
Behov
De centraliserade verksamheterna behöver arbeta sig samman och skapa arbetssätt och rutiner
utifrån de nya miljöerna. Det är mycket som är nytt för många. Flera av vår omsorgstagare i
den habiliterande verksamheten kräver längre acklimatisering. De behöver ha en lugn och
strukturerad period vid miljöombyten. Daglig verksamhet behöver fortsätta arbetet med att
säkerställa verksamheten vid extraordinära situationer. Verksamheten kommer fortsätta att
ställa om för Covid-19. Daglig verksamhet vill fortsätta att utveckla verksamheten med
studiecirklar och samarbeten med studieförbund, tex finns det ett behov av att öka kunskapen
kring matlagning hos flera deltagare på den arbetsnära dagliga verksamheten.
Mottagningsteamet kommer att arbeta fram ett kartläggningsmaterial för att hjälpa brukarna
att göra karriär inom daglig verksamhet och ut i arbetslivet om motivationen finns. Den
habiliterande delen har fortsatta behov av skapande verksamhet. Skaparkraft har varit ett
projekt som existerat på Gesällgatan där mindre möjligheter funnits till skapande för våra
brukare. Detta behöver implementeras och fortsätta utvecklas i verksamheten.

Lokaler
Förvaltningen behöver fortsätta utvecklingen av de nya lokalerna på Mediahuset. Under 2021
behöver det fortsätta ske ett arbeta med att kunna lämna Gesällgatans lokaler. Verksamheten
behöver ändamålsenliga lokaler för den verksamhet som bedrivs på Gesällgatan. Det är något
som behöver prioriteras för att skapa en godtagbar arbetsmiljö för medarbetarna och brukarna.
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Lokalerna måste vara tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar och golven
måste ha mjukare inslag än de nuvarande i betong. De nya lokalerna måste även kunna
rymma ett flertal nya personer då förvaltningen i snitt får fyra nya beslut per år. Önskvärt är
att lokalerna kan innehålla en del för skapande, såsom drejning eller målande verkstad. Våra
lokaler idag medför att förvaltningen centraliserat verksamheten och minskat flexibiliteten
med att ta emot många nya beslut. Mediahuset och Västergård har en hög belastning med
antalet deltagare vilket behöver vara med i beräkningen när man ser över nya lokaler för
Gesällgatan.
Samordning
Mottagningsteamet bygger upp ett kartläggningsmaterial som man skall kunna använda för
nuvarande verkställigheter och för att snabbare kunna verkställa nya beslut. På övergripande
nivå kommer prognoser för potentiella framtida verkställigheter att genomföras. Det kommer
göras en uppskattning utifrån skolan, nyinflyttade medborgare och övriga verkställigheter om
hur vårt behov ser ut de kommande åren. Under året skall verksamheten fortsätta att utveckla
samarbetet med AME och ta en kontakt med vuxenskolan för framtida samarbeten.
Verksamheten ser en möjlig integration av arbetsnära dagliga verksamhet och AME då arbetet
är snarlikt vid första anblick.
2022
Behov
Verksamheten vill undersöka möjligt att samlokalisera delar av daglig verksamhet med
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Det skulle kunna skapa stora möjligheter att
utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten och maximera våra insatser för de personer
som behöver stöd får att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. Att kunna ta del av
varandras kompetens ger ytterligare stöd till brukarna, så att de skall kunna komma vidare i
sin utvecklig. Skulle verksamheterna kunna använda varandras resurser på ett enklare sätt så
ökar det möjligheten för ett bättre och snabbare stöd. Det skulle kunna bidra till en
verksamhet där personer som är ganska nära arbetsmarknaden har en väg in och att
förvaltningen kan använda sina resurser effektivare för att snabbare få personerna ut i
arbetslivet. För den habiliterande dagliga verksamheten så behöver förvaltningen fortsätta att
utveckla kulturutbudet inom daglig verksamhet. Verksamheten behöver genomföra en
teaterverksamhet som bygger vidare på ett tidigare projekt kallat Raketen.
Lokaler
Lokalerna på Gesällgatan måste avyttras helt. Verksamheten kan inte fortgå i lokaler där det
är trångt, där traverser i taket inte är optimala och där golven är av betong. Lokalerna behöver
även vara större då förväntningen är att verksamheten skall kunna ta emot minst fyra nya
beslut per år. Lokaler bör helst ligga geografisk nära varandra då det skapar möjlighet till
bättre resursnyttjande och samverkan. För den arbetsnära dagliga verksamhet så hade det
också varit att föredra att Stöd till Arbete och Företagsgruppen kan samlokalisera sig med
arbetsmarknadsenheten och vuxenskolan för att kunna integrera sig och tydligare skapa en
väg in för brukare nära arbetsmarknaden.
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Samordning med externa aktörer
Verksamheten har cirka 30 praktikplatser hos externa privata aktörer. Samverkan med dessa
fungerar i det stora hela bra. De privata aktörerna ser ofta individerna som en resurs och är
ofta hjälpsamma i att kunna verkställa besluten. Samordningen fortgår och utvecklas
kontinuerligt.
Verksamheten har svårt att få till praktikplatser i Stenungsunds kommun. Verksamheten
önskar fortsätta utvecklingen internt där kommunen som arbetsgivare tydligt är med och
bidrar till praktikplatser. En önskad situation är att öka kontakten med vuxenutbildningen och
kunna stärka upp brukarnas kompetens för att möta arbetsmarknaden, där det är möjligt.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis behöver daglig verksamhet fortsätta att utvecklas under de kommande
åren samtidigt som kostnaderna fortsätter att jämnas ut i relation till jämförbara kommuner.
Behoven under de kommande åren är att centralisera daglig verksamhet, där planen är att gå
ifrån flera små enheter till några större enheter. Det finns också behov av att utveckla kvalitén
i verksamheten där man främst fokuserar på en skapande verksamhet och en verksamhet som
mer går åt näringslivet.
Utifrån lokalerna finns det ett behov av att gå mot större enheter istället för små enheter för att
slutligen hitta lokaler där det går att samlokaliseras med arbetsmarknadsenheten. Det behövs
även lokaler där det går att växa i för personer inom den habiliterande dagliga verksamheten
med möjlighet till en skapande verkstad.
Slutligen ser förvaltningen att samordningen för daglig verksamhet behöver gå mot ett
närmare samarbete med arbetsmarknadsenheten. Arbetssätten är likartade och att skapa en
väg in för medborgarna ser vi som fördelaktigt. Samverkan med externa aktörer fungerar i det
stora hela bra. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten bör stärka samverkan internt.
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-05-05

§ 42

Dnr: KS 2021/309

Svar på uppdrag i strategisk plan 2021: Se över organisationen
avseende arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten
och vuxenutbildningen
Beslut
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att återrapportering ska ske på välfärdsutskottet i
november.
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån uppdrag i strategisk plan 2021 har förvaltningen tagit fram rapporten – fler i
självförsörjning. I rapporten presenteras ett nytt arbetssätt som utgår från en
kommunövergripande ny målbild och ett gemensamt förhållningssätt. Den övergripande
målbilden är att ”med gemensamma krafter arbetar kommunen tillsammans för att minska
antalet försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull
sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden”. En av de
grundläggande delarna i det nya arbetssättet är att Stenungsunds kommun ska ha ett
arbetsmarknadsperspektiv i all kontakt med försörjningsstödstagare och arbetssökande. Den
egna viljan och att minimera passivitet ska vara fokus. En annan viktig del är att kommunen
som arbetsgivare ska ta ett större ansvar för att möjliggöra exempelvis arbetsplatsträning.
Förvaltningen planerar nu att starta en pilotverksamhet som under hösten 2021 utvärderas för
att sedan implementera det nya arbetssättet på bred front under vintern 2021. Den 1 januari
2022 ska de nya processerna vara implementerade och vara det gemensamma arbetssättet för
Stenungsunds kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-29
Rapport – fler i självförsörjning
Förslag till beslut på sammanträdet
Melisa Nilsson (S): Återrapportering ska ske på välfärdsutskottet i november.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-05-05

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
Sandra.tedenby@stenungsund.se
Robert.rydqvist@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-03-29

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/309

Till kommunfullmäktige

Svar på uppdrag i strategisk plan 2021: Se över organisationen
avseende arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten
och vuxenutbildningen
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån uppdrag i strategisk plan 2021 har förvaltningen tagit fram rapporten – fler i
självförsörjning. I rapporten presenteras ett nytt arbetssätt som utgår från en
kommunövergripande ny målbild och ett gemensamt förhållningssätt. Den övergripande
målbilden är att ”med gemensamma krafter arbetar kommunen tillsammans för att minska
antalet försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull
sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden”. En av de
grundläggande delarna i det nya arbetssättet är att Stenungsunds kommun ska ha ett
arbetsmarknadsperspektiv i all kontakt med försörjningsstödstagare och arbetssökande. Den
egna viljan och att minimera passivitet ska vara fokus. En annan viktig del är att kommunen
som arbetsgivare ska ta ett större ansvar för att möjliggöra exempelvis arbetsplatsträning.
Förvaltningen planerar nu att starta en pilotverksamhet som under hösten 2021 utvärderas för
att sedan implementera det nya arbetssättet på bred front under vintern 2021. Den 1 januari
2022 ska de nya processerna vara implementerade och vara det gemensamma arbetssättet för
Stenungsunds kommun.
Beskrivning av ärendet
I strategisk plan 2021 fastslås följande uppdrag: ”Att se över organisationen avseende
arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen för
att uppnå samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i
sysselsättning”
Förvaltningen har utifrån uppdraget tagit fram en rapport. Framtagandet har skett genom
intervjuer med enhetschefer och utvalda medarbetare kombinerat med en omvärldsanalys.
Syftet med omvärldsanalysen har varit att se hur framgångsrika kommuner inom området
organiserat berörda verksamheter och hur deras processer ser ut. Detta har presenterats för
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chefer och medarbetare som i workshopformat arbetat fram de föreslagna ansvarsområdena
och nya processerna.
Rapporten utgår från en nulägesbeskrivning som sätter ramarna för vad som kan bli bättre.
Detta sätter också riktning för vad som kan få fler människor i sysselsättning, i enlighet med
uppdrag i strategisk plan.
Rapporten biläggs denna tjänsteskrivelse. Utgångspunkten för rapporten grundas i en
framtagen målbild och förhållningssätt.
Målbild och förhållningssätt
För Stenungsunds kommuns framtida arbete har förvaltningen tagit fram en målbild för att
tydligt sätta ramarna för hur kommunen ska arbeta mot de personer som idag står utanför
arbetsmarknaden och erhåller försörjningsstöd. Den övergripande målbilden är att ”med
gemensamma krafter arbetar kommunen tillsammans för att minska antalet
försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull
sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden”.
Målbilden har ställts samman i punktformat i rapporten. I korthet beskrivs där att
Stenungsunds kommun ska verka för att arbetssökande och försörjningsstödstagare på
snabbast sätt når självförsörjning eller meningsfull sysselsättning. Detta sker genom aktiva
insatser som förhindrar medborgare att bli beroende av försörjningsstöd. Antalet insatser ska
öka, bland annat genom att kommunen tar ett större ansvar som arbetsgivare. Dessutom ska
samarbetet med det privata näringslivet stärkas för att möjliggöra fler praktik- och
arbetsträningsplatser.
Fokus i det nya arbetssättet är att kommunen ska ha arbetsmarknadsperspektiv i all kontakt
med försörjningsstödstagare och arbetssökande. Den egna viljan och att minimera passivitet
ska vara fokus. Det handlar om ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv utifrån
socialtjänstlagens intentioner om frigörandet av människors egna resurser och självständighet
kombinerat med eget ansvar och tillit.
I målbilden finns också fastställt att kontinuerliga resultatuppföljningar ska ske för att
säkerställa ett effektivt arbetssätt.

Förvaltningen föreslår i korthet i rapporten
 Alla försörjningsstödstagare ska ingå i en ny process indelad i två spår, en
huvudprocess och en rehabprocess
o Målgrupp för huvudprocessen: Alla försörjningsstödstagare eller annan person
som ej är i arbete eller studier som står till arbetsmarknadens förfogande
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o Målgrupp för rehabprocessen: Alla försörjningsstödstagare eller annan person
som ej är i arbete eller studier som inte står till arbetsmarknadens förfogande
o Sektor utbildning (arbetsmarknadsenheten) ansvarar för huvudprocessen
o Sektor socialtjänst (enhet stöd & försörjning) ansvarar för rehabprocessen
Ett strukturerat teambaserat arbetssätt ska prägla arbetsmarknadsenheten och enheten
stöd och försörjning. Genom detta nyttjas den breda kompetens som finns inom de
kommunala enheterna samtidigt som det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan
sektor utbildning och sektor socialtjänst på individnivå
En nätverksgrupp bildas, kallad företagsgruppen, med ansvar att underlätta och
förstärka kommunens arbete med arbetsplatsträning, praktik och liknande. Syftet är att
göra arbetsplatsträning och praktik lättare och mer gynnande för såväl företagare som
kommunala enheter samt för den enskilde
Rapporten föreslår inga omorganisationer

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finansieras inom ram
Barnkonsekvensanalys
Barn som lever i familjer beroende av försörjningsstöd har begräsningar i sitt liv bland annat
genom att barn avstår från aktiviteter på fritiden som kostar pengar. Det är ofta psykiskt
påfrestande att leva på försörjningsstöd för såväl föräldrar som barn och barn upplever sig
annorlunda än andra barn för att de lever på försörjningsstöd. Barn vars föräldrar är beroende
av försörjningsstöd löper också en större risk att själva hamna i utanförskap.
Utifrån målet med att fler ska nå självförsörjning och att tiden med försörjningsstöd ska
minska kan detta ha en stor påverkan hos de barn som har föräldrar som idag är beroende av
försörjningsstöd.
Juridiska bedömningar
Förvaltningen bedömer att det nya arbetssättet förhåller sig väl till nuvarande lagstiftning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-29
Rapport – fler i självförsörjning
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning och sektor socialtjänst
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Elisabeth Andreasson
Sektorchef

Rickard Persson
Sektorchef

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

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

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

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

Avgränsning
Avgränsningen för detta projekt är enheterna stöd och försörjning, arbetsmarknadsenheten,
vuxenutbildning och funktionshinder (verksamhet) samt aktiviteter som direkt eller indirekt
har en stor påverkan på dessa enheters daglig arbete och effektivitet
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Nulägesbild – vad är problemet?
Låg arbetslöshet
Ett sätt för att kontrollera kommunens effektivitet kopplat till arbetsmarknadsinsatser är
kontrollera arbetslösheten över tid och i jämförelse med andra kommuner.
Stenungsunds kommun har en i jämförelse låg en arbetslöshet.
2020 var arbetslösheten 3,4 procent inräknat alla medborgare
18–64 år. Det innebär att bara 16 kommuner i Sverige hade en
lägre arbetslöshet. Under 2018 och 2019 hade Stenungsunds
kommun den femtonde lägsta arbetslösheten i Sverige.

Stenungsunds placering över
kommuner med lägst
arbetslöshet
År
2018
2019
2020

Från 2013 till 2019 har arbetslösheten sjunkit i kommunen
med ett trendbrott 2020 som troligtvis kan vara kopplat till
Covid-19 pandemin. I relation till andra kommuner har dock
kommunen jämförelsevis inte haft en särskilt stor förändring
under 2020.

Placering
15
15
17

Arbetslöshet
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
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Vad som emellertid bör understrykas är att kommunens påverkan på arbetslösheten är svår att
mäta och är beroende av den lokala och regionala arbetsmarknaden, hur väl utbildningsystem
fungerar och hur väl statliga myndigheter fungerar på lokal nivå såsom, exempelvis
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även den regionala hälso- och sjukvården kan ha
en påverkan på lokala arbetslösheten, exempelvis i hur snabbt den som inte står till
arbetsmarknadens förfogande kan bli sjukskriven och få behandling. Att enbart se till
arbetslösheten i en kommun är därmed ett allt för trubbigt verktyg för att bedöma om
kommunens effektivitet inom försörjningsstöds- och arbetsmarknadsverksamhet.

Flyktingmottagandets påverkan
Stenungsunds kommun har en överrepresentation av försörjningsstödsmottagare födda
utomlands. Under 2019 var 46 procent av försörjningsstödsmottagarna utrikes födda vilket
kan jämföras med att andelen utrikes födda 18–64 år, totalt i kommunen var 19 procent.
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Utifrån det relativt höga flyktingmottagande Sveriges kommuner tog emot under åren 2016–
2017 påverkar detta arbetslöshetsstatistiken men framförallt kostnaderna kopplat till
försörjningsstöd. Statistiken släpar dock efter då merparten av de nyanlända ingår i statliga
insatser och försörjningsstödssystem de två första åren efter att den nyanlände erhållit
uppehållstillstånd. Samtidigt är kommunen en viktig part under de två första åren utifrån att
kommunen ofta ansvarar för SFI-utbildning och boende exempelvis. Två faktorer som har en
påverkan på möjligheten att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Mellan 2015 och
2019 gick 47 procent, av de nyanlända som lämnat etableringsuppdraget, vidare till arbete
eller studier (status 90 dagar efter att etableringsuppdraget avslutats).
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I jämförelse med övriga kommuner under perioden 2015 till 2019 hamnar Stenungsund på
plats 40 av alla kommuner utifrån indikatorn hur stor andel som lämnat etableringsuppdraget
och börjat arbeta eller studera. Även detta nyckeltal kan inte enskilt representera kommunens
effektivitet inom försörjningsstöds- och arbetsmarknadsverksamheten men påvisar, precis
som arbetslöshetsstatiken, en del av problembilden.
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Ökade kostnader för försörjningsstöd samtidigt som kostnader och deltagande
inom arbetsmarknadsverksamheten minskar
Från 2013 till 2019 halverades antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder,
Kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder har sedan 2013 också minskat med 36 procent. En
tydlig förklaring är utifrån den nya styrmodell som beslutades 2015 (KF 2015-10-26 § 221)
med en mer uppdragsstyrd arbetsmarknadsenhet. Detta utifrån uppdrag i strategisk plan 2015–
2018. Den nya styrmodellen innebar ett tydliggörande av arbetsmarknadsenhetens målgrupp
som då begränsades till de som står nära arbetsmarknaden.
Under denna period har också kostnaden för försörjningsstöd minskat något fram till 2017
men under 2019 var kostnaden högre 2013. Som också beskrivs i EY:s revisionsrapport
(2021/14) är kostnadsökningen kopplad till Arbetsförmedlingens omorganisering som
medfört att samarbetet med kommunen har försvårats och att färre personer har fått insatser
från myndigheten. Därutöver medför Försäkringskassans krav för sjukersättning att personer
utan arbetsförmåga hänvisas till försörjningsstöd. Flyktingströmmarna från 2015 och 2016 har
också påverkat kostnaderna för ekonomiskt bistånd då andelen utrikesfödda som inte klarar
att bli självförsörjande under etableringstiden har ökat.
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Avsaknad av insatser
Sedan 2019 har kommunens försörjningsstödsverksamhet börjat kartlägga bakgrundsfaktorer
för de personer som erhåller försörjningsstöd. Utifrån denna kartläggning har det framkommit
brister, framförallt kopplat till att en stor andel av försörjningstagarna saknar insatser. 52
procent av försörjningstagarna i januari 2020 saknade insats eller var i väntan på insats.
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Insatser för försörjningstödstagare i Stenungsunds kommun
Insats inom Samordningsförbundet
I väntan på insats
Saknar insatser pga saknat utbud av rätt insats
2020

Saknar insats

2019

Insats via Arbetsförmedlingen
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Nuvarande organisation, process och ansvarsfördelning
De tre berörda enheterna finns organiserade inom två verksamheter fördelade inom sektor
utbildning och sektor socialtjänst.
Individ- och
familjeomsorg

Sektor socialtjänst
Kommunstyrelsen

Kompetens &
utveckling

Sektor utbildning

Stöd- och försörjning
Arbetsmarknadsenheten
Vuxenutbildningen

Processen idag startar i och med att en ansökan om ekonomiskt bistånd kommer in till stödoch försörjningsenheten. Det följs av ett nybesökssamtal, utredning och sedan beslut om
ekonomiskt bistånd. Utifrån behovet kan sedan den enskilde få insatser som organiseras inom
sektor socialtjänst alternativt sektor utbildning. Externa organisationer såsom
Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet kan då också bli aktuella. Sedan följs
insatserna upp och justeras vid behov med målet att den enskilde genom dessa når
självförsörjning.

Ansökan

Nybesökssamtal

Grundutredning
och planering

Beslut
Ekonomisk
bistånd
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Insatser och
uppföljning

Självförsörjning

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

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

Utmaningar
En uppdelad organisation kan leda till dubbelarbete. Det sociala och
arbetsmarknadsperspektivet kan ibland vara svårt att särskilja och processen måste få ta tid.
En annan utmaning är att kunna prioritera rätt, exempelvis vilka insatser som får bäst effekt.
Detta kan behöva testas för att se vad som fungerar och inte. Flera kommuner lyfter dock att
samverkan med näringslivet har blivit svårare de senaste åren och framförallt på grund av
Covid-19 pandemin.
Ett större arbetsmarknadsfokus kanske också vara en utmaning utifrån olika individers attityd
till arbete vilket kan leda problem vid uppföljning och den högre kravställning detta kan
innebära. Vissa kommuner lyfter också olika samarbeten som svårare än andra, vilket
troligtvis beror på hur kommunen är organiserad. Exempel är Vuxenutbildningen i vissa
kommuner som inte ligger nära organisatorisk övriga verksamheter.
Specifikt för gruppen nyanlända kan frågan om ansvarsfördelning vara svår utifrån
Arbetsförmedlingens stora ansvar under etableringsperioden (de två första åren efter att
personen erhållit försörjningsstöd). Därtill finns ofta en grupp språksvaga som är svåra att
hitta rätt insatser till, oavsett hur kommunen valt arbeta och organiseras. Vad gäller
Arbetsförmedlingen så lyfter flera kommuner också att samverka är svårare efter att den
statliga myndigheten omorganiserats.
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Förslag till förändring
Målbild och förhållningssätt
För Stenungsunds kommun framtida arbete har förvaltningen tagit fram en målbild för att
tydligt sätta ramarna för hur kommunen ska arbeta mot de personer som idag står utanför
arbetsmarknaden och erhåller försörjningsstöd. Den övergripande målbilden är att ”med
gemensamma krafter arbetar kommunen tillsammans för att minska antalet
försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull
sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden”.
 Stenungsunds kommun ska verka för att arbetssökande och försörjningsstödstagare på
snabbast sätt når självförsörjning eller meningsfull sysselsättning. Detta sker genom
aktiva insatser som förhindrar medborgare att bli beroende av försörjningsstöd.
 Tiden från ansökan om försörjningsstöd till självförsörjning ska kontinuerligt minska
 Stenungsunds kommun ska ha ett arbetsmarknadsperspektiv i all kontakt med
försörjningsstödstagare och arbetssökande. Den egna viljan och minimera passivitet
ska vara fokus. Det handlar om ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv utifrån
socialtjänstlagens intentioner om frigörandet av människors egna resurser och
självständighet kombinerat med eget ansvar och tillit. Ett tydligare
arbetsmarknadsperspektiv innebär:
o Fokus på självförsörjning
o Fokus på arbete
o Eget ansvar
o Utmanande
o Snabba insatser
o Fokus på huvudflödet
o Generalistkompetens eftersträvas
 Etableringstiden ska nyttjas på ett mer effektivt sätt än tidigare, genom att utarbeta och
effektivisera samarbetet med Arbetsförmedlingen
 Alla insatser ska ha som mål att leda till självförsörjning och alla ska mötas av höga
förväntningar med målet att nå självförsörjning.
 All myndighetsutövning och följande insatser ska vara effektiva och i huvudsak ha ett
arbetsmarknadsperspektiv
 Hela kommunen ska vara möjliggörare för att fler försörjningstagare kommer i
sysselsättning
 Ett nära samarbete med det privata näringslivet är vitalt och behöver stärkas
kontinuerligt i form av exempelvis rekryterare och andra näringslivskontakter där
tilliten mellan kommun och företagare stärks. Det sker genom att kommunen tar ett
aktivt ansvar för att det fungerar och vara närvarande stöd på praktik- eller
arbetsplatsen samt har en välgrundad matchning.
 Åtgärdsutbudet ska öka och ingen försörjningsstödstagare ska sakna insats på grund av
bristande utbud
 Huvudfokus är minska andelen försörjningsstödstagare, det innebär att de som står till
arbetsmarknadens förfogande blir en del av huvudprocessen. Detta kan innebära nya
arbetssätt och rutiner.
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Alla försörjningsstödstagare ska vara i någon form av insats eller sysselsättning efter
ett bestämt antal dagar från första ansökan4.
En första kontakt ska tas skyndsamt efter ansökan om försörjningsstöd
Stenungsunds kommun ska prioritera att personer som erhåller offentligt stöd ska vara
inskrivna i rätt försörjningssystem. Kommunen ska därför stötta och hjälpa
medborgare för att hamna rätt.
Det ska ske ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga processer och ständiga
resultatuppföljningar med fokus att fler når självförsörjning eller är i meningsfull
sysselsättning

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

Startprocess

Huvudprocess
Rehabprocess

4

Självförsörjning

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

Startprocessen
Målgrupp: Alla som söker försörjningsstöd
Ansvarig: Sektor socialtjänst, verksamhet IFO
Startprocessen genomgår alla personer som erhåller försörjningsstöd. Det är i denna process
som utredning och beslut om rätt till försörjningsstödmyndighets tas samt om man står till
arbetsmarknadens förfogande vilket avgör vilken process den enskilde sedan går vidare till
(huvud- eller rehabprocessen)
Huvudprinciperna för den nya processen är att:
o Handläggning av första ansökan och beslut om rätten till försörjningsstöd ansvarar
socialsekreterare för samt bedömning om den enskilde står till arbetsmarknadens
förfogande eller inte5
o Handläggning och utredning av återansökningar ansvarar socialsekreterare för, där
bedömningen kan förändras om den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande
eller inte.
o Socialsekreterare beslutar om ekonomiskt bistånd och om den enskilde ska ingå i
huvud- eller rehabprocessen
o Alla deltagare ska oavsett process ha någon form av insats om det inte är bedömt av
läkare att den enskilde är sjukskriven på heltid och som förhindrar att individen kan
delta i insatser6

För att stå till arbetsmarknadens förfogande ska man bedömas ha stabilt boende, inte ha ett pågående missbruk,
inte vara sjukskriven på heltid och/eller inte ingå i annan rehabiliterande åtgärd eller har insatser via
Samordningsförbundet.
6 Om personen av läkare bedöms återfå eller öka arbetsförmåga med rehabiliterande insatser kan kommunala
rehabiliterande insatser vara aktuella, om inte inväntas sjukvårdens behandlande insatser.
5
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Ansökan om
försörjningsstöd

Bedömning om man
står till
arbetsmarknadens
förfogande

Utredning om rätt till
försörjningsstöd

Beslut om rätt
tillförsörjningsstöd

Huvudprocess alternativt
Rehabprocess

Huvudprocessen
Målgrupp: Alla försörjningsstödstagare eller annan person som ej är i arbete eller studier som
står till arbetsmarknadens förfogande
Ansvarig: Sektor utbildning, verksamhet Kompetens & utveckling, vid behov med
teambaserat stöd från övriga berörda verksamheter
Huvudprocessen inkluderar alla de försörjningsstödstagare som bedöms stå till
arbetsmarknadens förfogande. Fokus i huvudprocessen är att snabbt komma i insatser som
leder till ett närmande till arbetsmarknaden. Detta kan vara exempelvis arbetsträning eller
praktik. Insatsen beror på den arbetsmarknadsplanering som är det första steget i processen
där analys genomförs för vilka typer av insatser som kan bidra till ett närmande till
arbetsmarknaden. Huvudprocessen avslutas när individen har nått självförsörjning genom
arbete eller studier.
Huvudprinciperna för den nya processen är att:
o Alla som står till arbetsmarknadens förfogande ska ingå huvudprocessen
o Insatser och uppföljningar i huvudprocessen ansvarar arbetsmarknadsenheten för, vid
behov i teambaserat samarbete med övriga berörda verksamheter.
o Vid upprättande av en arbetsmarknadsplan ska den sökande presentera en likvärdig
eller bättre planering till självförsörjning. Bedömning görs av arbetsmarknadsenheten.
o I de fall den sökande inte följer sin arbetsmarknadsplan ska arbetsmarknadsenheten
meddela socialsekreterare och rätten till försörjningsstöd kan komma att ifrågasättas.
Beslut tas av socialsekreterare om eventuell nedsättning eller indragen
försörjningsstöd
o Individens behov styr vilken insats och samarbetspartners som behövs
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Arbetsmarknadsplanering

Insatser / uppföljning

Självförsörjning genom
arbete eller studier

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

Syfte
Syftet är att tillsammans med deltagaren skapa inriktning av målet och vägen
till arbete på kort och lång sikt. Resursinventering av deltagarens förmågor
och styrkor görs. Delaktighet i planen med deltagaren ökar och snabbar upp
processen med målet arbete och utbildning.
Arbetsförmedlingens
Syftet är att underlätta anställningsbarhet och stöd för deltagare hos en
samtliga åtgärder och arbetsgivare, genom att initiera och förbereda för att ta emot
lönestöd
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadsenheten hjälper till med
lönestöd för deltagare inom Arbetsmarknadsenheten samt rådgivande mot
arbetsgivare.
Stödsamtal
Genom att erbjuda coachande, motiverande och stödjande samtal stöttas
individen att ta steg vidare mot arbete eller utbildning.
Jobbsökaraktiviteter
Syftet med jobbsökaraktiviteter är att förbereda och stärka deltagare genom
olika insatser så som exempelvis arbetsmarknadsinriktade samtal, stöd i
praktisk jobbsökande, cv skrivning, mm.
Kompetensinventering För att förbereda och planera rätt insatser för deltagaren används
kompetensinventering som ett instrument. Detta kan vara exempelvis
screening, kortare kartläggning, (arbetsförmågebedömning endast i ök vid
teamsamarbete)
Matchning till praktik Syftet är att matcha rätt individ till rätt arbete, praktik, arbetsträning, mm för
att komma närmare arbete.
Praktik för arbete
Syfte med praktik är att deltagare skall komma närmare arbete genom att
pröva riktiga arbetsuppgifter för att få möjlighet till arbete på praktikplatsen
eller för att förbereda mot annan arbetsplats med målet anställning.
Praktik för
Syftet är att få träna och använda språket på en arbetsplats för att få en större
språkutveckling
språkutveckling och på så sätt komma närmare arbete och utbildning.
Praktiken innebär också en större integrationsmöjlighet, delaktighet och
social tillhörighet i samhället. Här sker samverkan med SFI Vuxenutbildning
och arbetsplatser.
Arbetsträning
Syftet med arbetsträning är att deltagaren tränar sig på att befinna sig på en
arbetsplats, utredas för hur mycket tid man klarar av, vad man
fysiskt/psykiskt klarar av, social träning. Arbetsträning kan kompletteras med
andra insatser för att närma sig nästa steg som är praktik med målet arbete
eller utbildning.
Företagsgruppens
Syftet med företagsgruppens insatser, är att flera sektorers verksamheter
insatser
arbetar med att få till stånd arbete, praktik och arbetsträning. Målet är att fler
deltagare får tillgång till fler platser och få så sätt snabbare närmar sig ett
arbete.
Handledarstöd under
Syftet med handledarstöd under anställningstiden är att deltagare skall få

54

anställningstiden
Vuxenutbildningens
olika utbud av
utbildningar/kurser
Orienteringskurser
Studie- och
yrkesvägledning
Supported
employment

Dua-Jobbspår

Invux, Plug in och
KAA

Teamsamarbete med
IFO vid behov

stöttning inför och under arbete, arbetsträning och arbete för att få möjlighet
till varaktigt arbete och anpassning. Syftet är också att arbetsgivare kan få
hjälp med viss stöttning för att individen skall fungera på arbetsplatsen.
Syftet är att deltagare skall kunna få information samt ta del av olika
kursutbud och utbildningar inom Vuxenutbildningen som behövs för att
närma sig målet arbete och utbildning.
Syftet med orienteringskurser är att deltagare (vissa nyanlända) kan ta del av
vuxenutbildningens orienteringskurser, som gör att deltagare närmar sig
målet arbete eller utbildning.
Syftet är att deltagare skall få information om arbete och utbildning samt hur
och på vilka sätt man kan närma sig arbete och utbildning.
Metoden Supported Employment har som grundtanke att alla människor har
en arbetsförmåga och vägen till arbete skapas främst genom den egna
drivkraften och den egna viljan, med fokusering på de egna starka sidorna
och tidigare erfarenheter.
Syftet med metoden är att få ut individer i arbete som står längre från
arbetsmarknaden.
Syftet med Dua-Jobbspår är att unga och nyanlända skall kunna kombinera
arbete och utbildningsbehov utifrån arbetsgivarens
kompetensförsörjningsbehov. Målet är att deltagaren skall få ett arbete inom
befintligt jobbspår eller gå vidare mot studier.
Invux är ett ESF-projekt som syftar till att bygga bättre strukturer gällande
samverkan över sektorer. Samverkan syftar till att ungdomar lättare och med
rätt insatser, skall fullfölja studier.
Plug In och KAA7 är en uppföljande verksamhet för ungdomar som hoppar
av skolan och som riskerar att hamna i utanförskap. Arbetsmarknadsenheten
erbjuder individanpassade aktiviteter i syfte att antingen återgå till skolan
alternativt arbete. Insatserna kan vara praktik, träff med teamets kompetenser
såsom socionom, arbetsterapeut mm.
I alla ärenden där arbetsmarknadsinsatser kan ske inom huvudprocessen
ansvarar Arbetsmarknadsenheten för teamsamverkan på individuell nivå.
Detta för att möjliggöra effektiva stödjande insatser som underlättar
personens möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Genom ett
systematiserat teambaserat arbete anser förvaltningen att risken för en
stuprörsstruktur undanröjs samtidigt som flera kompetenser kan nyttjas för
att hitta den mest effektiva planen för den enskilde.

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

7

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
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Rehabprocessen
Målgrupp: Alla försörjningsstödstagare eller annan person som ej är i arbete eller studier som
inte står till arbetsmarknadens förfogande
Ansvarig: Sektor socialtjänst, verksamhet IFO, vid behov med teambaserat stöd från övriga
berörda verksamheter
Rehabprocessen är för de som i dagsläget inte står till arbetsmarknadens förfogande på grund
av exempelvis ett aktivt missbruk eller hemlöshet. Precis som huvudprocessen handlar det om
att få individen att närma sig arbetsmarknaden genom olika rehabiliterande insatser som beror
på individens behov. Rehabprocessen avslutas när individen står till arbetsmarknadens
förfogande och då övergår individen till huvudprocessen alternativt att individen når
självförsörjning genom att övergå till andra ersättningssystem.
Huvudprinciperna för den nya processen är att:
o Alla som inte står till arbetsmarknadens förfogande ska ingå rehabprocessen
o Insatser och uppföljningar i rehabprocessen ansvarar individ- och familjeomsorg för,
vid behov i teambaserat samarbete med övriga berörda verksamheter.
o Individens behov styr vilken insats och samarbetspartners som behövs

Planering av insatser
utifrån fördjupat stöd

Rehabliterande
insatser / uppföljning
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Självförsörjning genom
andra ersättningssystem
eller vidare till
huvudprocess om insatser
leder till att personen kan
anses stå till
arbetsmarknadens
förfogande

Exempel på insatser i Rehabprocessen:
Insats
Utredning och
rehabiliteringsplan

Förklaring/syfte
Syftet är att utreda individens rätt till bistånd, behov för progression och
framtagande av rehabiliteringsplan. Socialstyrelsens utredningsinstrument FIA8 kan
vara aktuellt att använda för personer med oklara hinder eller långvarigt bistånd.
Råd och stöd,
Syftet är att ge den enskilde information om hens rättigheter och skyldigheter samt
vägledning
information om andra kommunala enheters och andra myndigheters insatser.
Motiverande samtal Syftet med motiverande samtal är att stärka den enskildes möjligheter till
en samtalsmodell för
progression som leder till ett närmande till arbetsmarknaden. Det motiverande
förändring
samtalet har som mål att öka klientens vilja att förändra sig och underlätta att
komma vidare i förändringsprocessen.
IPS-metoden IPS9 är en evidensbaserad arbetsrehabiliteringsmetod som syftar till att hjälpa
Individanpassat stöd till personer att skaffa och behålla ett lönearbete, alternativt studier. Arbetsplats och
arbete
studier baseras på individens egna val och preferenser. Kommunens IPS-specialister
ger vid behov handledning till klient och arbetsgivare på arbetsplatsen för att
möjliggöra en arbetsträning eller praktik som ger individen förbättrade möjligheter
att nå progression. Samverkan sker med Arbetsförmedlingen för att möjliggöra
myndighetens samlade insatser för den enskilde utifrån metoden. Samverkan sker
också med den kommuninterna företagsgruppen, för kontakt med lämplig
arbetsgivare för arbetsträning och praktik med stöd av IPS-metoden.
Trädgårdsunderstöd
Arbetsförberedande åtgärd för personer i missbruksbehandling, psykisk ohälsa eller
rehabilitering på
med oklara hinder där observationer kan bidra till utredning. Insats sker i
Åbacka trädgård
teamsamverkan i övergång till fortsatt insats hos Arbetsmarknadsenheten eller
samordningsförbundet.
SIP - Samordnad
På begäran av individen kan samverkansmöte med sjukvården ske för samordnad
individuell planering
behandling och rehabilitering
Samverkan med
En formell begäran om läkarbedömning framtagen av Försäkringsmedicinskt forum
sjukvård
i Göteborg och Södra Bohuslän10. Underlag används för att utreda och bedöma
Fråga från socialtjänsten ohälsa när läkarintyg saknas eller inte ger tillräckligt underlag för fortsatt planering.
Fokus på adekvat behandling av ohälsa för att den enskilde ska kunna ta ett arbete på
till läkare om
arbetsförmåga
hel- eller deltid med eller utan anpassning. Kan även användas för att begära
underlag för diagnoser som kan berättiga till lönestöd.
Samordningsförbundets Insats för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med samordnat stöd från
insatser
flera myndigheter i syfte kunna påskynda rehabiliteringsprocessen. Den samverkan
som samordningsförbund möjliggör förhindrar att människor hamnar i en rundgång
eller mellan olika myndigheter. Bland annat finns inom samordningsförbundet
Projekt Respondere som riktar sig specifikt mot ungdomar med aktivitetsstöd eller
med diagnoser som skulle kunna berättiga till aktivitetsstöd för att hjälpa
målgruppen att närma sig arbetsmarknad eller påbörja studier.
Teamsamarbete med
I alla ärenden där omfattande rehabiliterande stöd behövs ansvarar IFO för
AME vid behov
teamsamverkan på individuell nivå. Detta för att möjliggöra effektiva stödjande
insatser som underlättar personens möjligheter att närma sig arbetsmarknaden.
Genom ett systematiserat teambaserat arbete anser förvaltningen att risken för en
stuprörsstruktur undanröjs samtidigt som flera kompetenser kan nyttjas för att hitta
den mest effektiva planen för den enskilde. .

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

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

58

I korthet bidrar Företagsgruppen med:
 Bättre matchning och därmed ökad potential till god progression
 Ökad service mot företag och kommunala enheter
 En väg in för företag och kommunala enheter vid frågor eller problem under pågående
arbetsplatsträning eller praktik
 Samordningsvinster i arbetet med praktik- och arbetsträningsplatser genom minskat
dubbelarbete och effektivare kontaktvägar
Företagsgruppen är en samordningsgrupp med resurser och kompetenser från olika
kommunala enheter som kommer att träffas kontinuerligt. Det är med andra ord inte en ny
enhet inom Stenungsunds kommun.

Stenungsunds kommun
Sektor socialtjänst

Sektor utbildning

Funktionshinder

Individ- och
familjeomsorg

Daglig
verksamhet

Stöd- och
försörjning

Kompetens & utveckling
Arbetsmarknadsenheten

Vuxenutbildningen

Företagsgruppen
Kommunala enheter

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

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

Pilotprojekt
Apr-Aug 2020

Utvärdering
Sept 2020

Implementering
Okt-Dec 2020

Den nya
processen är
implementerad
Jan 2021

Kontinuerlig
uppföljning

En del av målbilden och ett av förhållningssätten i den nya processen är att det ska ske ett
systematiskt kvalitetsarbete med tydliga processer och ständiga resultatuppföljningar med
fokus att fler når självförsörjning eller är i meningsfull sysselsättning. När processen är
implementerad inom hela kommunen ska därför processen kontinuerligt följas upp för att
säkerställa att de mål och principer som i denna utredning har fastställs också fungerar i
praktiken. Ansvarig för uppföljningen är AME-styrgrupp där representanter finns från såväl
sektor utbildning som sektor socialtjänst.
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Uppföljningen kommer att fokusera på dessa indikatorer:
Indikator
Antal deltagare som saknar insats, saknar insats pga
saknat utbud och i väntan på insats (Egen mätning)

2018

2019

2020

-

114

123

Ett av de problem denna utredning lyft fram är det stora antal som idag saknar insats.
Avsaknad av insats riskerar leda till bristande motivation, minskat självförtroende och
samtaget minskar möjligheten för individen att nå självförsörjning. Indikatorn är därför en
naturlig del i kontinuerlig uppföljning för att utvärdera den nya processens
implementeringstakt och framgång.

Indikator
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%) av befolkningen11 (Kolada)
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut
inom försörjningsstöd, medelvärde (Kolada)

2018
32.8

2019
34.3

2020
-

10

12

12

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

Ett långvarigt ekonomiskt bistånd avser den andel av alla biståndsmottagare som erhållit ekonomiskt bistånd
10-12 månader under ett år.
11
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Svar på revisionsrapport - förstudie individ- och familjeomsorg
(IFO) Stenungsund 2020
Beslut
Kommunstyrelsen antar svar på Revisionsrapport - Förstudie IFO Stenungsund 2020 daterat
2021-02-09 som sin eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport Förstudie IFO Stenungsund 2020
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en förstudie genomförts av kommunens
individ- och familjeomsorg (IFO). Detta mot bakgrund av ett högt kostnadsläge i jämförelse
med jämförbara kommuner. Förstudien har genomförts av revisionsbolaget EY och syftat till
att översiktligt kartlägga individ- och familjeomsorgs kostnadsläge.
Granskningen visar att kommunen, sedan 1998, haft en högre kostnad för IFO-verksamheten i
jämförelse med jämförbara kommuner även om denna skillnad minskat.
För att minska det högre kostnadsläget, förutom genom redan genomförda åtgärder, avser
förvaltningen att fortsätta det strukturerade arbetet, för att effektivisera verksamheten.
Effektiviseringspotentialen finns i att hitta rätt typ av insats i relation till kostnad vilket
innebär ett långsiktigt förändrat arbetssätt. Förvaltningen menar att detta arbete redan har
kommit långt men att det samtidigt är ett kontinuerligt arbete framåt som behövs för att
upprätthålla detta arbetssätt som leder till en mer effektiv organisation.
I granskningen framgår att det har skett en generell minskning sedan 1998 och förvaltningen
bedömer att avvikelsen mot jämförbara kommuner kommer att fortsatt minska genom det
pågående arbetet genom ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt.
Förvaltningen bedömer att flertalet åtgärder har genomförts med ett positivt utfall för att
sänka kostnader inom verksamhetsområde IFO, vilket också redovisas i granskningen.
Förutom redan genomförda åtgärder avser förvaltningen att fortsätta det strukturerade och
Justerare

Rätt utdraget intygar
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evidensbaserade arbetet för att effektivisera verksamheten. Effektiviseringspotentialen finns i
att hitta rätt typ av insats i relation till kostnad, vilket innebär ett långsiktigt förändrat
arbetssätt som redan har påbörjats. Förvaltningen menar att detta arbete har kommit långt men
att det samtidigt är ett kontinuerligt arbete framåt som behövs för att upprätthålla detta
arbetssätt. Exempelvis handlar det om att i första hand inte placera barn på institutionsboende
utan snarare i kommunens egna familjehem. Det handlar också om att effektivisera arbetet
med att få försörjningsstödstagare i egen försörjning, vilket är under utredning just nu. Ett
ytterligare förbättringsområde är det pågående arbetet med att ta ett större ansvar, i samverkan
med regionen, kring vårdkedjan där förvaltningen redan nu ser att antalet vårddygn har ökat.
Utgångspunkten är att möta förekommande vårdbehov med rätt vårdnivå, vilket för år 2020
har givit resultat i form av minskade kostnader för institutionsvård för såväl barn och unga
som vuxna. Vårddygnen har dock inte minskat för dessa grupper.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-10
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - förstudie IFO Stenungsund 2020
Missiv - Förstudie IFO Stenungsund
Revisionsrapport - Förstudie IFO Stenungsund 2020
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Till kommunfullmäktige

Svar på revisionsrapport - förstudie IFO Stenungsund 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svar på Revisionsrapport - Förstudie IFO Stenungsund 2020 daterat
2021-02-09 som sin eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport Förstudie IFO Stenungsund 2020
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en förstudie genomförts av kommunens
individ- och familjeomsorg (IFO). Detta mot bakgrund av ett högt kostnadsläge i jämförelse
med jämförbara kommuner. Förstudien har genomförts av revisionsbolaget EY och syftat till
att översiktligt kartlägga individ- och familjeomsorgs kostnadsläge.
Granskningen visar att kommunen, sedan 1998, haft en högre kostnad för IFO-verksamheten i
jämförelse med jämförbara kommuner även om denna skillnad minskat.
För att minska det högre kostnadsläget, förutom genom redan genomförda åtgärder, avser
förvaltningen att fortsätta det strukturerade arbetet, för att effektivisera verksamheten.
Effektiviseringspotentialen finns i att hitta rätt typ av insats i relation till kostnad vilket
innebär ett långsiktigt förändrat arbetssätt. Förvaltningen menar att detta arbete redan har
kommit långt men att det samtidigt är ett kontinuerligt arbete framåt som behövs för att
upprätthålla detta arbetssätt som leder till en mer effektiv organisation.
I granskningen framgår att det har skett en generell minskning sedan 1998 och förvaltningen
bedömer att avvikelsen mot jämförbara kommuner kommer att fortsatt minska genom det
pågående arbetet genom ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt.
Förvaltningen bedömer att flertalet åtgärder har genomförts med ett positivt utfall för att
sänka kostnader inom verksamhetsområde IFO, vilket också redovisas i granskningen.
Förutom redan genomförda åtgärder avser förvaltningen att fortsätta det strukturerade och
evidensbaserade arbetet för att effektivisera verksamheten. Effektiviseringspotentialen finns i
att hitta rätt typ av insats i relation till kostnad, vilket innebär ett långsiktigt förändrat
arbetssätt som redan har påbörjats. Förvaltningen menar att detta arbete har kommit långt men
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att det samtidigt är ett kontinuerligt arbete framåt som behövs för att upprätthålla detta
arbetssätt. Exempelvis handlar det om att i första hand inte placera barn på institutionsboende
utan snarare i kommunens egna familjehem. Det handlar också om att effektivisera arbetet
med att få försörjningsstödstagare i egen försörjning, vilket är under utredning just nu. Ett
ytterligare förbättringsområde är det pågående arbetet med att ta ett större ansvar, i samverkan
med regionen, kring vårdkedjan där förvaltningen redan nu ser att antalet vårddygn har ökat.
Utgångspunkten är att möta förekommande vårdbehov med rätt vårdnivå, vilket för år 2020
har givit resultat i form av minskade kostnader för institutionsvård för såväl barn och unga
som vuxna. Vårddygnen har dock inte minskat för dessa grupper.

Barnkonsekvensanalys
Det pågående arbete som nu sker inom förvaltningen handlar exempelvis om att hitta rätt
vårdnivå utifrån förekommande vårdbehov. Detta är till fördel för såväl det enskilda barnet
som kommunen. Det nya arbetssättet bedöms också vara kvalitetshöjande då vården blir så
individuellt anpassad som möjligt till skillnad från en institution där inte samma möjlighet
ges.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-10
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - förstudie IFO Stenungsund 2020
Missiv - Förstudie IFO Stenungsund
Revisionsrapport - Förstudie IFO Stenungsund 2020
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef

Robert Rydqvist
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - förstudie IFO
Stenungsund 2020
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en förstudie genomförts av kommunens
individ- och familjeomsorg. Detta mot bakgrund av ett högt kostnadsläge i jämförelse med
jämförbara kommuner. Förstudien har genomförts av revisionsbolaget EY och syftat till att
översiktligt kartlägga individ- och familjeomsorgs (IFO) kostnadsläge.
I korthet har kommunen sedan 1998 haft en högre kostnad för IFO-verksamheten i jämförelse
med jämförbara kommuner även om denna skillnad minskat. Att notera är att till och med
2018 beräknades nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare standardkostnadsmodellen för
IFO. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år från och med 2019. Jämför man dock
med våra grannkommuner så finns liknande utfall för nettokostnadsavvikelse. Avvikelsen i
Stenungsund var 39,6 procent och motsvarande siffra var på Orust 55,4 procent, Tjörn 59,5
procent och Lilla Edet 24,3 procent.
Grön: De 25 procent kommuner med bäst utfall gällande nettokostnadsavvikelse IFO
Gul: De 50 procent kommuner med utfall som hamnar i mitten gällande
nettokostnadsavvikelse IFO
Röd: De 25 procent kommuner med sämst utfall gällande nettokostnadsavvikelse IFO
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Kommunstyrelsens svar utifrån förstudiens resultat
Kommunstyrelsen bedömer att flertalet åtgärder har genomförts med ett positivt utfall för att
sänka kostnader inom verksamhetsområde IFO, vilket också redovisas i granskningen.
Förutom redan genomförda åtgärder avser förvaltningen att fortsätta det strukturerade och
evidensbaserade arbetet för att effektivisera verksamheten. Effektiviseringspotentialen finns i
att hitta rätt typ av insats i relation till kostnad, vilket innebär ett långsiktigt förändrat
arbetssätt som redan har påbörjats. Förvaltningen menar att detta arbete har kommit långt men
att det samtidigt är ett kontinuerligt arbete framåt som behövs för att upprätthålla detta
arbetssätt. Exempelvis handlar det om att i första hand inte placera barn på institutionsboende
utan snarare i kommunens egna familjehem. Det handlar också om att effektivisera arbetet
med att få försörjningsstödstagare i egen försörjning, vilket är under utredning just nu1. Ett
ytterligare förbättringsområde är det pågående arbetet med att ta ett större ansvar, i samverkan
med regionen, kring vårdkedjan där förvaltningen redan nu ser att antalet vårddygn har ökat.
Utgångspunkten är att möta förekommande vårdbehov med rätt vårdnivå, vilket för år 2020
har givit resultat i form av minskade kostnader för institutionsvård för såväl barn och unga
som vuxna. Vårddygnen har dock inte minskat för dessa grupper.
I granskningen framgår att det har skett en generell minskning sen 1998 och förvaltningen
bedömer att avvikelsen mot jämförbara kommuner kommer att minska genom ett fortsatt
strukturerat och evidensbaserat arbete.

Uppdrag i budget 2021: Att se över organisationen avseende arbetsmarknadsenheten, stöd- och
försörjningsenheten och vuxenutbildningen för att uppnå samordningsvinster med individen i centrum och
därmed få fler människor i sysselsättning.
1
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1. Inledning
Bakgrund
Verksamheten för individ- och familjeomsorg i Stenungsunds kommun är organiserad under
sektor socialtjänst. Sektorn är organiserad under kommunstyrelsen som ansvarar för att
fullgöra kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, hälso- och
sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot enskild då detta åligger den
sociala myndighetsnämnden.
Individ- och familjeomsorgs ekonomiska resultat för 2019 var ett underskott på 11,1 mnkr.
Underskottet belastade framförallt försörjningsstöd, vård utanför det egna hemmet avseende
barn och unga samt vuxna. Av kommunens årsredovisning 2019 framgår att kostnaderna för
försörjningsstöd ökar. Ökningen förklaras av att personer som har genomgått etablering inte
blivit självförsörjande efter två år när etableringsersättningen upphör.
Vid delårsbokslutet per augusti 2020 redovisade individ- och familjeomsorg ett underskott om
3 016 tkr. Prognosen för helår visade ett underskott på 3 700 tkr som förklaras av ökade
kostnader inom försörjningsstöd i samband med att etableringsschablonen minskar. I
delårsbokslutet framgår även att verksamheten har ökade kostnader för placeringar i
familjehem och inom vuxenenheten.
Av nyckeltal hämtade från kommun- och landstingsdatabasen Kolada framgår att
Stenungsund tillhörde de 25 procent av landets kommuner med högst nettokostnadsavvikelse
för individ och familjeomsorg år 2019.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys
bedömt det som väsentligt att genomföra en förstudie avseende kostnadsläget inom
verksamheten individ och familjeomsorg.
Syfte och frågor
Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga individ- och familjeomsorgs kostnadsläge.
Förstudien inriktas på följande frågeställningar:



Hur ser individ och familjeomsorg kostnadsläge ut i jämförelse med andra kommuner?
Vad visar kommunens uppföljningar och analys avseende kostnadsläget inom individ- och
familjeomsorg?
Berörda nämnder

Förstudien avser kommunstyrelsen.
Metod och genomförande
Förstudien grundar sig på följande delar:



Dokumentstudier
Skriftliga svar på frågor från, samt intervju med, verksamhetschef för individ- och
familjeomsorg samt sektorchef för sektor Socialtjänst
 Jämförelser avseende kostnadsläget inom individ- och familjeomsorg mellan
Stenungsunds kommun och liknande kommuner i Kolada.

2
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Aktuella lagar, föreskrifter och styrdokument
1.5.1. Kommunallag (2017:725)
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Kommunstyrelsen ska även se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
1.5.2.

Socialtjänstlag (2001:453)

I socialtjänstlagens 2 kap 1 § framgår att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt
område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.
Av 2 kap 6 § framgår att kommunen får träffa överenskommelse med regionen,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter,
samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen ska
bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.
Vidare framgår i 3 kap 3 § att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Därutöver
ska socialnämnden se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker
och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.
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2. Jämförelser med andra kommuner
Utifrån databasen Kolada har vi jämfört Stenungsunds kommun med liknande kommuner inom
verksamhetsområdet IFO.1 Det saknas vid tid för förstudiens genomförande data i Kolada
avseende kostnader för år 2020. På grund av detta analyseras kostnadsläget år 2019 i detta
kapitel.
År 2019 är nettokostnadsavvikelsen2 för IFO i Stenungsunds kommun 39,6 procent. Detta
innebär att kommunen har högre kostnader än förväntat. Av figur 1 framgår att
nettokostnadsavvikelsen minskade mellan år 2016 och 2018 för att sedan öka år 2019.
Nettokostnadsavvikelsen har under hela perioden som analyserats befunnit sig över den för
liknande kommuner. Stenungsunds kommun har i jämförelse med andra liknande kommuner
störst positiv nettokostnadsavvikelse (se figur 1). Av figur 2 framgår att Stenungsunds kommun
har en av de största nettokostnadsavvikelserna i jämförelse med övriga kommuner i riket.

Figur 1: Nettokostnadsavvikelse IFO (procent), trend, jämfört med liknande kommuner och riket. Källa: Kolada

1

Enligt Kolada är Liknande kommuner IFO är en jämförelsegrupp med sju kommuner som strukturellt
liknar den kommun som är i fokus. Jämförelsen avser nettokostnadsavvikelsen samt kostnad för IFO
räknat i kronor per invånare (kr/inv).
2 Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad för en kommun.
Nettokostnaden är den faktiska kostnaden för en verksamhet. Referenskostnaden bygger på
kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt
kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig
ambitionsnivå och effektivitet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och
negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: Kolada
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Figur 2: Nettokostnadsavvikelse (procent), jämfört med samtliga kommuner i riket år 2019. Den blå markeringen
visar Stenungsunds placering. Källa: Kolada

Av figur 3 framgår att trenden för kostnader för IFO i Stenungsunds kommun är i paritet med
det övriga riket. Däremot är kostnaderna högre i Stenungsund än i liknande kommuner.

Figur 3: Kostnad för IFO (kr/inv), trend, jämfört med liknande kommuner och riket. Källa: Kolada

Av svar från sektorchef och verksamhetschef framgår att IFO gör omvärldsanalyser. IFO
jämför sig med ett urval kommuner som digitaliserat försörjningsstödet för ekonomiskt bistånd.
Analyser görs också bland kommunerna i GöteborgsRegionen (GR) genom jämförelser av
ekonomiskt bistånd, psykisk ohälsa, kvinnors förvärvsinkomster, flyktingar och
anhöriginvandrare i arbete, ungdomar som inte arbetar eller studerar och långvarigt
ekonomiskt och i Kolada. För vuxenenheten har jämförelser gjorts avseende
vårddygnskostnader samt kostnad för missbruksvård. Av dessa jämförelser dras slutsatsen att
kostnadsnivåerna för missbruk och barn- och ungdomsvården är för höga.
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3. Kostnadsläget inom IFO
I nedanstående kapitel beskriver vi kostnadsläget inom IFO. Vi inleder med att beskriva
organisationen.
Organisation
Sektor Socialtjänst är organiserad under kommunstyrelsen.3 I sektor Socialtjänst ingår Individoch familjeomsorg (IFO), Funktionshinder, Särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård,
Ordinärt boende och Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).
IFO:s verksamhet utgörs av följande enheter:
 Enheten för barn och unga.
 Enheten för stöd och försörjning och vuxen. I enheten ingår verksamheterna Stöd och
Försörjning, Vuxenenheten och Åbacka. I enhetens uppdrag ingår även
missbruksvård och ärenden avseende våld i nära relation.
 Enheten för familjerätt, familjehem och administration.
 Enheten för bistånd. I enhetens uppdrag ingår den kommunala psykiatrin, LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och biståndsbedömning.
 Enheten för familjestöd. I enhetens uppdrag ingår öppenvård för barn och unga.
Verksamhetschefen ansvarar enligt uppgift för IFO:s totala budget. Enhetschef ansvarar för
sin enhets budget och för att göra månatliga analyser som redovisas till verksamhetschefen.
Uppföljning sker månadsvis på enhetsnivå samt på ledningsgrupp där verksamhetsekonom
deltar.
För uppföljning av ekonomi används IT-verktyget Hypergene som systemstöd. Ekonomen
upplevs av de intervjuade funktionerna som kunnig och engagerad.
År 2020 har barn och unga samt familjehem en gemensam uppföljning där även
verksamhetschef deltar. Syftet är att säkerställa att ekonomin följs upp noga och att
prognoserna blir träffsäkra.
Kostnadsläget
3.2.1. Årsredovisning 2019
Av årsredovisningen för 2019 framgår att sektor Socialtjänst redovisade ett budgetunderskott
om 21,5 mnkr. IFO redovisade ett budgetunderskott om 11,1 mnkr. IFO:s underskott
belastades enligt årsredovisningen framförallt av försörjningsstöd och vård utanför det egna
hemmet avseende barn och unga samt vuxna.
Kostnaderna för försörjningsstöd har påverkats av samarbetet med och situationen hos statliga
myndigheter. Enligt årsredovisningen har Arbetsförmedlingens omorganisering medfört att
samarbetet med kommunen har försvårats och att färre personer har fått insatser från
myndigheten. Konsekvensen för kommunen uppges vara att färre personer får statligt
aktivitetsstöd samtidigt som personer med behov av stöd inte får tillgång till insatser för att få
3

Se bilaga för organisationsskiss
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arbete. Därutöver medför Försäkringskassans krav för sjukersättning att personer utan
arbetsförmåga hänvisas till försörjningsstöd.
Kostnaderna för vård utanför det egna hemmet har ökat. Av årsredovisningen framgår att
antalet institutionsplaceringar för gruppen barn och unga var fler och vårdtiderna längre under
2019 jämfört med 2018. Enligt årsredovisningen ökade kostnaderna för köpt vård för vuxna
under 2019. Kostnaderna för ärenden med våld i nära relationer (VIN) ökade med 40 procent.
3.2.2. Budget 2020
Av kommunens budget för år 20204 framgår att IFO erhöll en ökning av budgetramen om cirka
3 800 tkr år 2020 i jämförelse med 2019. Enligt budget innebar ökningen att IFO fått större
möjlighet att nå budget i balans för placeringskostnader.
3.2.3. Kommunstyrelsens uppföljning av kostnader
Kommunstyrelsen ska följa upp IFO:s kostnadsläge vid följande tillfällen; marsuppföljning,
tertial 1, tertial 2, oktoberuppföljning och bokslut. Protokollgranskning visar att
Kommunstyrelsen har följt upp det ekonomiska läget för sektor Socialtjänst vid tre tillfällen
under år 2020:
 Avvecklingen av Ungbo Stöd beslutades av kommunstyrelsen 2020-01-10.
 I kommunstyrelsens protokoll 2020-04-27 framgår att IFO och äldreomsorgen står för
det prognostiserade underskottet inom sektor socialtjänst om 10,0 mnkr. Det framgår
vidare att kommunstyrelsen beslutat att godkänna uppföljningen och prognosen för
mars 2020. I övrigt adresseras inte kostnadsläget inom IFO i protokollet.
 I kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26 framgår att IFO minskat sina kostnader med
9 300 tkr.
3.2.4. Ekonomisk uppföljning under 2020
I nedanstående avsnitt redovisar vi IFO:s ekonomiska uppföljning under 2020. Vi inleder med
att redovisa att det framkommit i sakfelsgranskningen att IFO har redovisat ett underskott om
1 609 tkr för år 2020. Kostnaderna för IFO uppges ha varit 12 473 tkr lägre än föregående år
medan intäkterna varit cirka 8 mnkr lägre än föregående år.
Underskottet härleds till att två personer som beviljats LSS-insatser inte har kunnat verkställas
i egen regi av kommunen. Resultatet belastas därutöver av 1 184 tkr i form av en avbetalning
av en kortsiktig fordran från år 2018 och 2019. Bakgrunden till fordran är att IFO inte fick inte
ersättningar för ensamkommande ungdomar från Migrationsverket som planerat. Oaktat dessa
kostnader skulle IFO vid årsbokslutet 2020 enligt uppgift ha redovisat ett överskott.
Tertial 2 2020
Av uppföljningen för tertial 2 år 2020 framgår att IFO har minskat sina kostnader med cirka
9 300 tkr i jämförelse med år 2019. De två enskilt största anledningarna till detta uppges vara
minskade kostnader för personal och köpt vård.
De minskade personalkostnaderna kopplas till avvecklingen av Ungbo Stödboende5 samt att
tjänster tillsatts av övertalig personal. Av intervju framkommer att Ungbo HVB6 och Stöd
4

Strategisk plan 2020–2022, Budget 2020, Verksamhetsplan 2020 (Stenungsunds kommun)
Avvecklingen av Ungbo Stöd beslutades av kommunstyrelsen 2020-01-10 § 69
6 Med HVB avses hem för vård eller boende
5
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avslutades för att behovet av insatserna minskat. Bland annat var flertalet ungdomar på Ungbo
Stöd före detta ensamkommande barn. Detta är en målgrupp som enligt uppgift stadigt
minskar. Utgifterna för HVB för barn och unga har minskat och köpt vård i familjehem har ökat.
Verksamheten har arbetat för att placeringar i första hand ska göras i familjehem på grund av
kvalitets- och ekonomiska skäl.
Redovisat resultat för IFO per augusti månad 2020 var -3 016 tkr medan utfallet för
motsvarande period år 2019 var -9 143 tkr. Prognosen för helårsbokslutet vid tertial 2 visar på
ett underskott om 3 700 tkr för IFO. Det framhålls att anledningen till underskottet är
avskrivningar av kortsiktiga fordringar avseende utebliven ersättning från Migrationsverket från
år 2018 och 2019 (-1 200 tkr), kostnader för köpta platser (-2 200 tkr) och försörjningsstöd (-1
800 tkr).
Uppföljning november 2020
Vi har inom ramen för förstudien tagit del av IFO:s månadsuppföljning för november 2020. Av
denna framgår att prognosen för årets resultat förbättrats från -3 700 tkr i augusti till -1 900 tkr
i november.
I tabell 1 framgår resultaten för IFO:s verksamhetsområden. Tabellen visar att de största
underskotten för IFO berör familjehem, vuxenenheten (inom enheten för stöd och försörjning
och vuxen), vuxen psykiatri och försörjningsstöd.
IFO

Budget
november 2020

IFO Ledningsgrupp
IFO Administration
Familjerådgivning
Barn och Unga
Familjerätt
Familjehem
Ungbo
Familjestöd
Vuxenenheten
Biståndsenheten
Vuxen psykiatri
Försörjningsstöd
Flyktingverksamhet
Enhet för
ensamkommande barn
Åbacka trädgård och
hantverk

5 157
1 983
1 393
19 637
1 806
15 988
1 393
8 850
11 713
7 544
2 457
20 614
0
0

Utfall
november
2020
3 427
1 886
1 136
13 235
1 550
22 838
877
8 046
12 951
7 791
4 482
21 711
340
172

Resultat
november 2020

Prognos
helår 2020

1 730
97
258
6 401
256
-6 850
517
804
-1 238
-247
-2 025
-1 097
-340
-172

2 000
100
250
7 120
250
-7 500
600
900
-1 350
-200
-2 200
-1 400
-300
-170

1 847

1 817

30

0

100 382

102 259

-1 876

-1 900

Tabell 1: Ekonomisk uppföljning IFO, november 2020 (tkr): Källa: Stenungsunds kommun

3.2.5. Redovisning av kostnadsläget inom vissa enheter
I nedanstående avsnitt redovisar vi kostnadsutvecklingen inom vissa enheter. Vi inleder med
att i tabell 2 visa ett antal verksamhetsmått som IFO följer. Tabellen visar bland annat att
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antalet vårddygn fluktuerat mellan år 2017–2020. Orsakerna till förändringarna av antalet
vårddygn för barn och vuxna år 2020 redovisas nedan.
IFO
Anmälningar jml 14:1 SOL 0–
18 år
Ansökningar jml 4:1 SOL 0–18
år
Antal utredningar (0–18 år)

2017
870

2018
1 051

2019
1 060

2020
1 023

54

66

63

55

293

351

373

381

Antal vårddygn institution barn

2 421

1 906

2 636

336

Antal vårddygn familjehem
barn
Antal vårddygn institution
vuxna
Antal vårddygn köpt vård psyk
vuxna
Antal
försörjningsstödsberättigade
hushåll
Antal nybesök försörjningsstöd

10 712

11 618

11 837

14 776

4 662

2 910

2 655

3 625

1 528

1 481

885

2 252

338

335

349

373

254

250

331

323

Tabell 2: Verksamhetsmått för IFO. Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019. Källa för år 2020:
Verksamhetschef IFO

3.2.5.1 Barn och unga samt familjehem
Barn- och ungdomsvård
Enligt uppgift ökade kostnaderna för barn- och ungdomsvård från 2018 till 2019 från 2 337
kr/inv till 2 487 kr/inv. Minskade personalkostnader om 2 800 tkr och lägre kostnader för
familjehem och institutionsplaceringar om 4 552 tkr gör att 2020 års resultat prognostiseras bli
lägre än tidigare år.
I skriftliga svar från sektorchef samt verksamhetschef för IFO framgår att kommunen tidigare
haft höga kostnader för insatser i egen regi samtidigt som kostnader för placeringar för barn
och unga i HVB eller familjehem varit höga. Det har bidragit till att Stenungsund har haft ett
högt kostnadsläge i jämförelse med liknande kommuner. Numera upphandlas HVB och
konsulentstödda familjehemsverksamheter vilket uppges ha säkerställt rimliga prisnivåer.
Institutionsvård
Det uppges vid intervju att behoven för institutionsvård fluktuerar mellan åren. Under år 2019
uppgick antalet vårddygn till 2 636 vilket var en ökning i jämförelse med år 2018. Ökningen
förklaras av att mellan fyra och tio ungdomar var placerade på institution under året. Under
2020 har antalet vårddygn på institution för barn till sjunkit till 336 eftersom behovet för
placeringar inte varit lika stort (se tabell 2).
Enligt uppgift kan kostnadsläget år 2019 härledas till att de barn som placerats år 2018 och
2019 varit mer vårdkrävande än tidigare. Detta har medfört att kostnaden per barn varit högre
än tidigare år. Utöver att antalet institutionsplaceringar var fler 2019 än 2018 var också
vårdtiderna längre under året. Under 2019 ökade antalet vårddygn på Statens
institutionsstyrelse (SiS) till 550 dygn, vilket är en ökning med 330 dygn från året dessförinnan.
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Det rör sig enligt uppgift om ungdomar med missbruksproblem och begynnande kriminalitet
som behövt placeras på institution.
Förebyggande arbete
Det betonas vid intervju att insatser görs för att minska behovet av att institutionsplaceringar.
Ungdomarna som behöver placeras har ofta problem inom ett flertal områden så som
hemmiljö, skola, socialt belastad miljö, missbruk och neuropsykiatriska sjukdomar. Det krävs
insatser från hela samhället inklusive skola, socialtjänst, polis och sjukvård för att möta dessa
problem. Det framhålls vid intervju att det är av vikt att arbeta proaktivt för att undvika att
ungdomarna hamnar på slutna institutioner.
Familjehem
Kostnaderna för familjehem ökade under 2019. Det har enligt uppgift av olika anledningar inte
varit möjligt att placera vissa barn i åldersintervallet 0–15 år i egna familjehem. De har därmed
placerats i det som benämns som förstärkt familjehemsvård7. Antalet externa placeringar i
familjehem har under 2019 fluktuerat mellan fem och tio.
Under år 2020 har verksamheten akut placerat flera yngre barn vilket lett till att antalet
vårddygn ökat med 2 939 dygn jämfört med år 2019 (se tabell 2). Det har rört sig om för
verksamheten både tidigare kända och okända familjer. I likhet med tidigare år har det i vissa
fall varit nödvändigt att placera barnen i förstärkta familjehem. Detta uppges ha bidragit till att
ökade kostnader under 2020. Det uppges att det är svårt att hitta familjehem till samtliga barn
när det är många ärenden som inkommer samtidigt.
3.2.5.2 Enheten för stöd och försörjning och vuxen
Missbruksvård
Kostnaderna för missbruksvården ökade mellan år 2018 och 2019 från 662 kr/inv till 978 kr/inv.
En förklaring till ökningen uppges vara att kostnader för arbetsmarknadsåtgärden Åbacka har
tillförts resultatet från och med år 2019. Även ökningen av dygn för LVM-hem8 och flera
långvariga placeringar på HVB står enligt uppgift för en stor andel av kostnadsökningen.
Enheten för bistånd har enligt uppgift vidtagit åtgärder för att minska antal vårddygn per
person. Däremot är vårddygnen för LVM-hem, samsjukliga, VIN-ärenden och äldre
missbrukare med demens svårare att påverka.
Vid intervju uppges att verksamheten haft vissa placeringar där kostnaden ska delas med
regionen. I vissa fall har kommunen och regionen har inte kommit överens om
kostnadsfördelningen. Enligt uppgift saknas metoder för att bedriva processer mot regionen
när de inte betalar sin andel av kostnaderna.
År 2020 sjönk kostnaderna för LVM enligt uppgift då IFO har arbetat långsiktigt med att
förändra arbetssättet. Istället för att använda sig av behandlingshem används nu stödboende
i större utsträckning, vilket enligt uppgift fungerat bra. År 2020 har verksamheten enligt uppgift
belastats av ett LVU-ärende9. Oräknat detta hamnar verksamheten inom sin budgetram.

7

Förstärkta familjehem tar emot barn med stora behov och får ersättning för att en av de vuxna i
hemmet ska vara hemma på heltid.
8Ett statligt vårdhem som enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan användas för
tvångsvård av missbrukare.
9 Enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska det för vård av unga
som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn finnas särskilda ungdomshem.
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Av årsbokslutet 2019 framgår att antalet vårddygn på institution för vuxna sjönk från 4 662 år
2017 till 2 655 år 2019, vilket motsvarar en minskning om 43 procent. Mellan år 2018 och 2019
sjönk antalet vårddygn med 255 dygn (se tabell 2). Även antal vårddygn för köpt vård för
psykiatri sjönk under 2019. Minskningen motsvarar 42 procent.
År 2020 ökade antalet vårddygn på institution för vuxna till 3 625 (se tabell 2) vilket motsvarar
en ökning om 970 dygn i jämförelse med år 2019. Samtidigt har kostnaden för vårddygnen
enligt uppgift minskat med 1,7 mnkr på grund av att stödboendeplatser har använts istället för
behandlingshem högre utsträckning. Antalet vårddygn för köpt vård för psykiatri ökade från
885 år 2019 till 2 252 år 2020. Att vårddygnen ökat förklaras av att två LSS-ärenden som ej
kunnat verkställas i egen regi i kommunen behövt placeras i förstärkt familjehemsvård och på
korttidsplats för psykiatri.
Försörjningsstöd
Av de svar som erhållits från sektorchef och verksamhetschef framgår kostnaderna för
försörjningsstöd ökade mellan år 2018 och 2019 från 893 kr/inv till 1 021 kr/inv. En förklaring
till ökningen är kostnaden för före detta etableringsärenden som ökade med 800 tkr år 2019.
Prognosen för år 2020 är att resultatet hamnar i paritet med år 2019.
Kommunen har enligt uppgift generellt låg arbetslöshet och låg procentandel av invånare som
har långvarigt bistånd. Det framkommer vid intervju att kommunens arbete för att få människor
i egen försörjning inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Detta beror på att utbudet för att
stödja målgruppen är för smalt.
Flyktingströmmarna från 2015–2016 har enligt uppgift påverkat kostnaderna för ekonomiskt
bistånd då andelen utrikesfödda som inte klarar att bli självförsörjande under etableringstiden
har ökat. Ett 40-tal personer har inte kunnat erbjudas insatser från arbetsmarknadsenheten.
Detta leder till ökade kostnader för försörjningsstöd som belastar IFO. Det krävs, enligt de
intervjuade, att det görs förvaltningsövergripande satsningar för att säkerställa att nyanlända
kommer in på arbetsmarknaden. Enligt uppgift pågår arbete för att starta upp en insatsrik
arbetsmarknadsenhet.
Risker och utmaningar kopplat till ekonomi
Sektorchef och verksamhetschef ser coronapandemin som en potentiell risk för kostnader
framöver. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd riskerar att öka på grund av en mer utbredd
arbetslöshet. Även följder som psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem ses som risker.
Det finns enligt uppgift möjligheter att öka andelen långtidsberoende som blir självförsörjande.
Det kan ske genom en bättre samverkan vid rehabilitering och arbetsmarknadsåtgärder. En
risk som framhålls är att utbudet av arbete och insatser för målgruppen kommer att minska på
grund av förändringar på arbetsmarknaden beroende på pandemin.
Kostnader för missbruksvård uppges kunna minskas genom fortsatt minskning av antal
vårddygn. Dock behövs, enligt uppgift, en ökad samverkan och fokus på särskilda behov där
vårddygn är problematiskt att begränsa såsom vid samsjuklighet.
Det uppges att det genomförts flertalet förbättringar som har sänkt kostnaderna för 2020. Två
utvecklingsområden som lyfts är att höja kapaciteten på familjehemssidan avseende platser i
egna hem samt att sänka kostnaderna för missbruksvården med åtminstone 1 000 tkr.
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4. Slutsats och förslag om vidare bevakning
Stenungsunds kommun har alltjämt högre kostnader inom IFO än liknande kommuner.
Nettokostnadsavvikelsen visar att kostnaderna för IFO i Stenungsund är högre än de
demografiska förutsättningarna. Åtgärder för att förbättra kostnadsläget inom IFO har införts
och vi kan konstatera att de negativa avvikelserna minskat under år 2020.
Utifrån förstudien ser vi att följande områden är föremål för vidare bevakning:


Kommunens samarbete med regionen vid samsjuklighet

Stenungsund den 25 januari 2021
Stella Säfström
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Maria Carlsrud Felander
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Källförteckning
Dokumentation
 Uppföljning och prognos tertial 2 - 2020 Sektor socialtjänst, bilaga
 Månadsuppföljning november 2020 (IFO)
 Årsredovisning 2019 (Stenungsunds kommun)
 Strategisk plan 2020 – 2022, Budget 2020, Verksamhetsplan 2020 (Stenungsunds
kommun)
 Skriftliga svar på frågor
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-10 § 69
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-27 § 142 och § 147
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26 § 346
 Verksamhetsmått för år 2020

Intervjuade funktioner



Verksamhetschef IFO
Sektorchef sektor Socialtjänst

Tabeller och diagram

Figur 4: Organisationskarta. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida.
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Försörjningsstöd
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Figur 5: Antal försörjningsberättigade hushåll och nybesök. Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019. Källa
för 2020: Verksamhetschef IFO.
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Figur 6: Antal vårddygn på institution (barn och vuxna). Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019. Källa för
2020: Verksamhetschef IFO.
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Antal vårddygn köpt vård
psyk vuxna
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Figur 7: Antal vårddygn köpt vård psyk vuxna.
Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019. Källa
för 2020: Verksamhetschef IFO.
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Figur 8: Antal vårddygn familjehem barn.
Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019.
Källa för 2020: Verksamhetschef IFO.
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-05-05

§ 44

Dnr: KS 2021/327

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1 2021
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar 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. Sammantaget gäller det nio beslut, sju män och två kvinnor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-01
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2021

Justerare

Rätt utdraget intygar
85

Tjänsteskrivelse
2021-04-01

Anders Eggertsen
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/327

Till kommunfullmäktige

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1 2021
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar 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.
Sammantaget gäller det 9 beslut (7 män och 2 kvinnor) varav:
- Tre gäller Bostad med särskild service för vuxna LSS 9 § 9.
- Tre gäller Avlösarservice enligt LSS 9 § 5.
- En gäller särskilt boende/psyk enligt 4 kap. 1 § SoL.
- Två gäller särskilt boende Äo/demens enligt 4 kap. 1 § SoL.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-01
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2021
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Tjänsteskrivelse
2021-04-01

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef
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Bilaga - Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1 2021

Kön

Typ av
bistånd

Beslutsdatum

Datum för
mätning

Tid som förflutit
sedan beslutet
fattades (Fylls i
automatiskt)

Orsak

Vidtagna åtgärder

Planerade åtgärder

Insatsen planerad och
verkställd 11 mars2021

K

Avlösarservice,
LSS

2020-05-07

2021-03-11 308 dagar

Svårigheter att hitta
någon som kan ta
uppdraget. Hade
avlösare från 2020Familjen har träffat avlösaren och därmed
04-28 till och med
planeras insatsen påbörjas.
2020-06-30.
Därefter avslutade
avlösaren på egen
begäran.

M

Avlösarservice,
LSS

2020-07-13

2021-03-31 261 dagar

Svårigheter att hitta
någon som kan ta
Annonsering
uppdraget

Fortsatt sökande efter
lämplig person.

K

Avlösarservice,
LSS

2020-07-13

2021-03-31 261 dagar

Svårigheter att hitta
någon som kan ta
Annonsering
uppdraget

Fortsatt sökande efter
lämplig person.

2021-03-31 337 dagar

Svårigheter att hitta
någon som kan ta
uppdraget. En
person
Annonsering
presenterades 202005-14, men fick
förhinder att ta
uppdraget.

Fortsatt sökande efter
lämplig person.

M

Avlösarservice,
LSS

2020-04-28
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M

Bostad. Med
särskild service
9 § 9 LSS

M

Bostad. Med
särskild service
9 § 9 LSS

M

Bostad. Med
särskild service
9 § 9 LSS

2019-06-26

2019-01-08

2021-03-31 644 dagar

2021-03-31 813 dagar

Står i kö till
boende 9 § 9 LSS.
Har blivit erbjuden
plats men tackat
nej.

Kö i kommunen

Väntar på plats, står i
kö.

Kö i kommunen

Väntar på plats, står i
kö.

Ej funnit lämpligt
boende i
kommunen. Har
tackat nej till att
köpa plats i annan
kommun.
Kö i kommunen.

2020-06-23

2021-03-31 281 dagar

Står i kö till
boende 9 § 9 LSS.

Väntar på plats, står i
kö.

Kö i kommunen.

Väntar på plats, står i
kö.

M

Särskilt boende
SoL

2020-01-07

2021-03-31 449 dagar

Ej funnit lämpligt
boende i
kommunen eller
plats funnits
tillgänglig

K

Individ- och
familjeomsorg
enligt 4 kap. 1
§ SoL.
Familjehem

2020-03-18

2021-03-09 356 dagar

Ej aktuellt

Ansökan är återtagen

Ska tas bort.

2020-12-07

2021-03-31 114 dagar

Resursbrist

Kö i kommunen.

Står i Kö

2020-12-07

2021-03-31 114 dagar

Resursbrist

Kö i kommunen.

Står i Kö

M
K

särskilt boende
SoL
Särskilt boende
SoL
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Allmänna utskottet
2021-05-04

§ 47

Dnr: KS 2021/186

Inriktningsbeslut för sträckning av höghastighetsjärnväg mellan
Göteborg och Oslo genom Stenungsunds kommun.
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Stenungsunds kommun står bakom principen av transportkorridor för
höghastighetsjärnväg längs E6 genom kommunen med en möjlig station kring
trafikmot Munkeröd/Stenungsundsmotet eller Spekeröd/Stora Högamotet.
2. Utifrån Stenungsunds kommuns perspektiv förutsätter ett genomförande av en
höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Oslo att den tillkommande genomgående
godstrafiken leds på annan järnväg än södra Bohusbanan.
Sammanfattning av ärendet
Inför kommande steg i tillståndsprocessen av en höghastighetsjärnväg längs Bohuslän ska
utredningar såsom Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, genomföras. Innan dessa utredningar
genomförs bör kommunen tagit ställning till såväl en grov sträckning av höghastighetsbanan
som en eventuell station och placering av denna.
Sträckningen genom Stenungsunds kommun föreslås att följa E6 i så stor utsträckning som
möjligt för att minimera de miljömässiga effekterna, på den sida motorvägen där
projekteringen anger bästa samlade förutsättningarna. För Stenungsund kommun föreslås två
alternativ till stationsläge, ett vid respektive trafikmot (Munkeröd/Stenungsundsmotet eller
Spekeröd/Stora Högamotet).
Förslaget från förvaltningen är att den tillkommande genomgående godstrafiken ska ledas på
annan sträcka än södra Bohusbanan. Nordlänken via Trollhättan och vidare mot Uddevalla
och norra Bohusbanan är ett alternativ.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-24
Lokalisering järnvägskorridor Stenungsunds kommun
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Allmänna utskottet
2021-05-04

Beslut skickas till
stefan.svedhem@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-03-24

Stefan Svedhem
Strategisk projektledare

Dnr KS 2021/186

Till kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut för sträckning av höghastighetsjärnväg mellan
Göteborg och Oslo genom Stenungsunds kommun
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Stenungsunds kommun står bakom principen av transportkorridor för
höghastighetsjärnväg längs E6 genom kommunen med en möjlig station kring
trafikmot Munkeröd/Stenungsundsmotet eller Spekeröd/Stora Högamotet.
2. Utifrån Stenungsunds kommuns perspektiv förutsätter ett genomförande av en
höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Oslo att den tillkommande genomgående
godstrafiken leds på annan järnväg än södra Bohusbanan.
Sammanfattning av ärendet
Inför kommande steg i tillståndsprocessen av en höghastighetsjärnväg längs Bohuslän ska
utredningar såsom Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, genomföras. Innan dessa utredningar
genomförs bör kommunen tagit ställning till såväl en grov sträckning av höghastighetsbanan
som en eventuell station och placering av denna.
Sträckningen genom Stenungsunds kommun föreslås att följa E6 i så stor utsträckning som
möjligt för att minimera de miljömässiga effekterna, på den sida motorvägen där
projekteringen anger bästa samlade förutsättningarna. För Stenungsund kommun föreslås två
alternativ till stationsläge, ett vid respektive trafikmot (Munkeröd/Stenungsundsmotet eller
Spekeröd/Stora Högamotet).
Förslaget från förvaltningen är att den tillkommande genomgående godstrafiken ska ledas på
annan sträcka än södra Bohusbanan. Nordlänken via Trollhättan och vidare mot Uddevalla
och norra Bohusbanan är ett alternativ.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ställde sig bakom avsiktsförklaringen för konsortiet Transportkorridor
Skagerrak den 23 mars 2020. (Deltagande i konsortium - Transportkorridor Skagerrak.
Avsiktsförklaringen avseende konsortiearbetet Transportkorridor Skagerrak innehåller som ett
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första steg att identifiera en lämplig korridor för en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg
och Oslo.
Inför kommande steg i tillståndsprocessen ska utredningar såsom MKB genomföras. Innan
dessa utredningar genomförs bör kommunen tagit ställning till såväl sträckning (grovt
beskriven) av höghastighetsbanan som en eventuell station och placering av denna.
Höghastighetsbanan går på brobana cirka 20 meters höjd alternativt i tunnlar genom berg eller
högbro över dalgångar. Stationer planeras med en i varje kommun längs sträckan.
Godstrafiken föreslås av konsortiet ledas mellan Göteborg och Oslo på Bohusbanan och
returlinjer via dalslandslinjen. Detta trafikeringsförslag skulle öka antalet godståg genom våra
samhällen markant.
Södra Bohusbanan kommer fortsatt trafikeras av Västtrafik med pendeltåg där planen är
utveckling av denna till 15-minuterstrafik mellan Göteborg och Stenungsund samt
30-minuterstrafik mellan Stenungsund och Uddevalla. Bedömningen är därför att
arbetspendling mellan dessa orter fortsatt kommer domineras av resor på södra Bohusbanan
då dessa pendeltåg stannar på fler stationer och tidsvinsten att välja höghastighetståget inte
överstiger merkostnaden om man ändå behöver en Västtrafikbiljett för vidare resa.
Höghastighetståget kommer då för Stenungsunds del nyttjas i huvudsak för längre resor till
Norge och söderut till Göteborg för vidare resor.
Grov järnvägssträckning:
Sträckningen genom Stenungsunds kommun föreslås att följa E6 i så stor utsträckning som
möjligt för att minimera de miljömässiga effekterna, på den sida motorvägen där
projekteringen anger bästa samlade förutsättningarna. Kartbilden nedan som beskriver den
initiala sträckningen är framtagen av konsortiets järnvägstekniska konsult. Förvaltningen står
bakom denna initiala sträckning för vidare justering under/efter kommande utredningsarbete.
Anslutningspunkter till kommuner söder och norr om Stenungsund är samordnade kring E6 i
båda ändar.
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Stationsalternativ:
För Stenungsund kommun föreslås två alternativ till stationsläge, ett vid respektive trafikmot
(Munkeröd/Stenungsundsmotet eller Spekeröd/Stora Högamotet).
Ett mer centralt läge för en station i Stenungsund har svårt att nås utan väldigt långa tunnlar
och bedöms inte vara realistiskt. Kungälv föreslår en station vid deras resecentrum intill E6
och Uddevalla sin station centralt utmed Göteborgsvägen.
Båda förslagen till stationsläge i Stenungsunds kommun kommer till stor del försörjas via bil
och större parkeringsytor bör gå att tillskapas.
Stationsläge Munkeröd ger en tillgänglighet för centralorten samtidigt som god anslutning via
E6/Stenungsundsmotet finns. Här kan lokalbusslinjer relativt enkelt dras nära och stationen
kan nås med cykel. När Nösnäsmotet byggts om till planskilt från Bohusbanan kan stationen
nås relativt bra från såväl centrala Stenungsund som från Tjörn/Orust, dock med något ökad
trafik på Ucklumsvägen till följd.
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Stationsläge Spekeröd är redan idag en infrastrukturell knutpunkt samtidigt som utbyggnad av
både bostäder och handel i området planeras. Belastningen på motet bör dock studeras. Närhet
till befintlig bebyggelse finns men av lägre grad än Stenungsund. Lokalbusslinjer går inte i
närheten men landsbygdslinjer med glesare turtäthet finns. Cykelanslutning går i dagsläget
inte planskilt från Bohusbanan från Stora Höga till denna placering.
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Godståg:
En del i finansieringskalkylen av denna höghastighetsjärnväg är att flytta gods från väg till
järnväg och här låta godståg mellan Göteborg och Oslo gå i nordlig riktning på Bohusbanan
genom att sammanlänka denna med norska sidan norr om Strömstad samt att låta returtågen
gå längs Dalslandsbanan/Nordlänken ner mot Göteborg. Detta innebär en väsentlig ökning av
godstrafik längs Bohusbanan jämfört med idag och prognoser för kommande år. Antagen
godsvolym motsvarar 24 tåg per dygn i enkel riktning jämfört med dagens 4 tåg för båda
riktningarna och en framtida 25% ökning till 5 tåg. Denna ökning av godståg genom våra
samhällen kommer begränsa möjlig exploatering längs järnvägen samt öka störning till
befintlig bebyggelse.
Förslaget från förvaltningen är att den tillkommande genomgående godstrafiken skall ledas på
annan sträcka. Nordlänken via Trollhättan och vidare mot Uddevalla och norra Bohusbanan är
ett alternativ till trafikering på södra Bohusbanan.
Ekonomiska konsekvenser
Detta beslut innebär i sig inga kostnader. Utredningsarbetet ingår i den redan beslutade
avgiften för deltagande i konsortiet.
Barnkonsekvensanalys
Detta beslut innebär inga barnkonsekvenser. Dessa kommer analyseras och beskrivas vid ett
eventuellt beslut om genomförande då också sträckning och eventuellt stationsläge kan tas
hänsyn till.
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Juridiska bedömningar
Projektet för Transportkorridor Skagerrak är idag i ett väldigt tidigt skede. När korridoren
genom Bohuslän är mer definierad och projekterad utifrån de behov som finns utifrån ett
järnvägstekniskt perspektiv så kommer genomförbarheten mer att bedömas och vilka juridiska
frågor som berörs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-24
Lokalisering järnvägskorridor Stenungsunds kommun
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Beslut skickas till
stefan.svedhem@stenungsund.se
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§ 49

Dnr: KS 2021/191

Framtagande av en säkerhetsstudie för riskerna mellan kemiska
industrin inom riksintresse för industri i Stenungsund och det
övriga samhället
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning av riskerna
mellan kemiska industrin inom riksintresse för industri i Stenungsund och det övriga
samhället.
Sammanfattning av ärendet
I översiktsplan 2020 har kommunen redovisat ett sammanställt behov av utredningsinsatser
inför fortsatt arbete, med avsikt att klarlägga och besvara ett flertal frågeställningar.
Länsstyrelsen delar kommunens inställning. En av dessa frågeställningar är att i en
säkerhetsstudie uppdatera bedömningen av riskerna mellan kemiska industrin inom
riksintresse för industri i Stenungsund och det övriga samhället.
Den nuvarande uppdelningen i skydds- och säkerhetszoner är framtagen 2007, 2008 och
2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdaterade riktlinjer och
Sevesolagstiftningen, som utarbetats av EU för att begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, har regler som behöver efterlevas. Samtidigt har kommunen en ambition av
att utveckla Stenungsunds tätort. För att få en tydlig bild över var, och hur, tätorten kan
utvecklas behöver kommunen arbeta med att ta fram nytt planeringsunderlag för dessa risker.
Riksintresse för industri får inte heller ta betydlig skada i form av inskränkningar i produktion
och liknande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-16
Beslut skickas till
malin.henriksson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Malin Henriksson
Verksamhetschef Strategi Samordning
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Till kommunstyrelsen

Framtagande av en säkerhetsstudie för riskerna mellan kemiska
industrin inom riksintresse för industri i Stenungsund och det
övriga samhället
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning av riskerna
mellan kemiska industrin inom riksintresse för industri i Stenungsund och det övriga
samhället.
Sammanfattning av ärendet
I översiktsplan 2020 har kommunen redovisat ett sammanställt behov av utredningsinsatser
inför fortsatt arbete, med avsikt att klarlägga och besvara ett flertal frågeställningar.
Länsstyrelsen delar kommunens inställning. En av dessa frågeställningar är att i en
säkerhetsstudie uppdatera bedömningen av riskerna mellan kemiska industrin inom
riksintresse för industri i Stenungsund och det övriga samhället.
Den nuvarande uppdelningen i skydds- och säkerhetszoner är framtagen 2007, 2008 och
2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdaterade riktlinjer och
Sevesolagstiftningen, som utarbetats av EU för att begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, har regler som behöver efterlevas. Samtidigt har kommunen en ambition av
att utveckla Stenungsunds tätort. För att få en tydlig bild över var, och hur, tätorten kan
utvecklas behöver kommunen arbeta med att ta fram nytt planeringsunderlag för dessa risker.
Riksintresse för industri får inte heller ta betydlig skada i form av inskränkningar i produktion
och liknande.
Beskrivning av ärendet
Beredningen miljö och fysisk planering har tagit fram ny översiktsplan, Översiktsplan 2020,
för Stenungsunds kommun. Översiktsplanen vann laga kraft den 15 januari 2021.
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Utsnitt från Översiktsplan 2020 där nuvarande skydds- och säkerhetszoner markerats med
röda linjer och bokstäverna A-G.
I översiktsplan 2020 har kommunen redovisat ett sammanställt behov av utredningsinsatser
inför fortsatt arbete med avsikt att klarlägga och besvara ett flertal frågeställningar. En av
dessa är riskerna mellan den kemiska industrin inom riksintresse för industri i Stenungsund
och det övriga samhället. Kommunen bör därför planera för att uppdatera skydds- och
säkerhetszoner och som underlag bland annat använda riktlinjerna i handboken
”Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering”, utgiven
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (år 2015). Utredningen bör omfatta skyddsoch säkerhetszoner runt hela riksintresset för industri men med en mer detaljerad uppdelning
inom Stenungsunds tätort.
Utredningen bör avgränsas för att inte omfatta farleden för båttrafik med farligt
godstransporter samt farligt godstransporter via väg och järnväg. Dessa risker omfattar ett
betydligt större område och förutsättningarna påverkas mycket av lokala förutsättningar.
Därför bör dessa risker utredas i ett eller flera separata planeringsunderlag. Det är kostsamt att
utreda dessa risker i respektive detaljplan, samtidigt som respektive detaljplans innehåll och
utformning starkt påverkar åtgärder och möjligheter. Generella utredningar bör därav utföras
på en mer övergripande nivå med initiala förutsättningar. Det är också viktigt att särskilja
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olika underlag för att kunna uppdatera respektive del när nya rekommendationer och
förutsättningar uppstår.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av detta planeringsunderlag kommer att finansieras inom befintlig ram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvenser ingår övergripande i den sociala dimensionen i hållbarhetsbedömningen,
del 2, i översiktsplanehandlingarna. För att kommunen ska kunna planera säkra verksamheter
för barn och säkra områden där barn ska vistas kan vidare planeringsunderlag ge stöd för att
undvika osäkra miljöer.
Juridiska bedömningar
För att kunna gör korrekta bedömningar i planeringssamanhang är det viktigt med
uppdaterade underlag som stöd. Underlagen ger också förutsättningar för att kunna göra så
lika bedömningar som möjligt och tydligare redovisa för intressenter och sakägare gällande
förutsättningar. Uppdaterade underlag kan stärka kommunens bedömningar i planeringsfrågor
vid eventuella överklaganden och tvister.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-16

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Malin Henriksson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
malin.henriksson@stenungsund.se
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§ 48

Dnr: KS 2021/376

Prioritering av strategisk planering
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen fastslår det prioriterade arbetet med strategisk fysisk planering i enlighet
med Översiktsplan 2020 enligt följande ordning:
1. Risker från industrier
2. Inventering och klassificering av jordbruksmark
3. Systemlösningar för trafik
4. Kulturmiljöprogram
5. Energiplan med klimatstrategi
6. Handlingsplan för att uppnå miljökvalitetsnormer och vattendirektivet
7. Vattenskyddsområdet för vattentäkter
8. Förorenad mark
9. Ändring av geografiskt område (tidigare FÖP)
10. Områdesbestämmelser
11. Skogsvårdsplan
12. Friluftsplan
Kommunstyrelsen ska godkänna respektive planeringsunderlag innan arbete startas och har då
samtidigt möjlighet att revidera prioriteringsordningen.
Sammanfattning av ärendet
I översiktsplan 2020 (ÖP 2020) har kommunen redovisat ett sammanställt behov av
utredningsinsatser kopplat till den strategiska samhällsplaneringen. I planeringssamanhang är
det viktigt med uppdaterade underlag för att kommunen ska kunna fatta hållbara beslut utifrån
ekologisk, ekonomisk och social dimension. Planeringsunderlagen ger också bättre
förutsättningar för att göra lika bedömningar i olika ärenden samt tydliggör för intressenter
och sakägare vilka förutsättningar som gäller. Länsstyrelsen i Västra Götaland delar
kommunens inställning.
Utifrån behoven som redovisats i ÖP 2020 har förvaltningen gjort en bedömning kring vilka
planeringsunderlag som behöver tas fram och sammanställt dessa i en prioriteringslista.
Prioriteringsordningen utgår från faktorer såsom huvud- och delstrategierna i ÖP 2020,
Justerare

Rätt utdraget intygar
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nationellt perspektiv för riksintressen och regional och mellankommunalt perspektiv som
utgår ifrån länsstyrelsens perspektiv samt lagkrav.
Inför uppstarten av arbetet kring respektive planeringsunderlag kommer förvaltningen att lyfta
ärendet till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen får då möjlighet att
parallellt göra en bedömning om prioriteringslistan behöver revideras utifrån nytillkomna
uppgifter, till exempel beslut från andra myndigheter som påverkar kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-22
Beslut skickas till
Malin.henriksson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Malin Henriksson
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Till kommunstyrelsen

Prioritering av strategisk planering
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen fastslår det prioriterade arbetet med strategisk fysisk planering i enlighet
med Översiktsplan 2020 enligt följande ordning:
1. Risker från industrier
2. Inventering och klassificering av jordbruksmark
3. Systemlösningar för trafik
4. Kulturmiljöprogram
5. Energiplan med klimatstrategi
6. Handlingsplan för att uppnå miljökvalitetsnormer och vattendirektivet
7. Vattenskyddsområdet för vattentäkter
8. Förorenad mark
9. Ändring av geografiskt område (tidigare FÖP)
10. Områdesbestämmelser
11. Skogsvårdsplan
12. Friluftsplan
Kommunstyrelsen ska godkänna respektive planeringsunderlag innan arbete startas och har då
samtidigt möjlighet att revidera prioriteringsordningen.
Sammanfattning av ärendet
I översiktsplan 2020 (ÖP 2020) har kommunen redovisat ett sammanställt behov av
utredningsinsatser kopplat till den strategiska samhällsplaneringen. I planeringssamanhang är
det viktigt med uppdaterade underlag för att kommunen ska kunna fatta hållbara beslut utifrån
ekologisk, ekonomisk och social dimension. Planeringsunderlagen ger också bättre
förutsättningar för att göra lika bedömningar i olika ärenden samt tydliggör för intressenter
och sakägare vilka förutsättningar som gäller. Länsstyrelsen i Västra Götaland delar
kommunens inställning.
Utifrån behoven som redovisats i ÖP 2020 har förvaltningen gjort en bedömning kring vilka
planeringsunderlag som behöver tas fram och sammanställt dessa i en prioriteringslista.
Prioriteringsordningen utgår från faktorer såsom huvud- och delstrategierna i ÖP 2020,
nationellt perspektiv för riksintressen och regional och mellankommunalt perspektiv som
utgår ifrån länsstyrelsens perspektiv samt lagkrav.
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Inför uppstarten av arbetet kring respektive planeringsunderlag kommer förvaltningen att lyfta
ärendet till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen får då möjlighet att
parallellt göra en bedömning om prioriteringslistan behöver revideras utifrån nytillkomna
uppgifter, till exempel beslut från andra myndigheter som påverkar kommunen.
Beskrivning av ärendet
Beredningen miljö och fysisk planering har tagit fram en ny översiktsplan, Översiktsplan
2020, för Stenungsunds kommun (ÖP2020). Översiktsplanen vann laga kraft den 15 januari
2021. Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt dokument som visar den politiska
inriktningen kring hur kommunens mark- och vattenanvändning bör utvecklas och bevaras i
ett längre perspektiv utifrån hållbarhetsperspektivets ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensioner.
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. För att möjliggöra detta ställs krav på att
innehållet i erforderliga planeringsunderlag också hålls aktuella för att rätt förutsättningar ska
råda. Inför framtagande av kommunens översiktsplan gjordes en avstämning med
Länsstyrelsen i Västra Götaland, med begäran om aktualisering av kommunens status och
behov gällande planeringsförutsättningarna utifrån tidigare underlag som legat till grund för
framtagande av översiktsplan, ÖP06, med lagakraft 2009. Sammantaget visar svar från
Länsstyrelsen och en gjord omvärldsanalys att behov finns att ta fram nya planeringsunderlag
för att leva upp till dagens krav i planeringsfrågor. I kommunens nyligen antagna
översiktsplan 2020, med laga kraft 15 januari 2021, definieras detta behov i översiktsplan, del
1 under Fortsatt arbete.
I Länsstyrelsens granskningsyttrande till ÖP 2020 skriver Länsstyrelsen följande: Utifrån nu
kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen kommer att
medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet för olyckor,
översvämning och erosion enligt 11 kapitlet, plan och bygglagen. Det beror på att flera
frågeställningar kräver fortsatt arbete och att det i ett planeringsskede kan ge Länsstyrelsen
anledning att ingripa för att klarläggas. Kommunen är medveten om följande och har i
översiktsplanen identifierat behov av fortsatt arbete.
I ÖP 2020 har kommunen redovisat ett sammanställt behov av utredningsinsatser inför fortsatt
arbete, med avsikt att klarlägga och besvara ett flertal frågeställningar. Förvaltningen har med
utgångspunkt i detta sammanställt en lista med de underlag som bedöms behöva tas fram i
närtid. Listan nedan ska användas som en inriktning i vad kommunen behöver prioritera.
Kommunfullmäktiges presidium har gett beredningen för fysisk planering i uppdrag att ta
fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Därav saknas detta i listan för prioriterade
planeringsunderlag.
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1. Risker från industrier
Utredning av riskerna som industrin inom riksintresse för industri medför i syfte att
säkerställa en eller flera uppdaterade skydds- och säkerhetszoner med riktlinjer för vad,
och hur respektive zon kan utvecklas mellan den kemiska industrin och det övriga
samhället.
2. Jordbruksmark
Peka ut områden och bedöma områdenas jordbruksmark och odlingslandskapens värden
för jordbruksproduktion och ekosystemtjänster.
3. Systemlösningar för trafik
Utreda trafik/fordonsrörelser, korsningspunkter, övergripande för kommunen.
4. Kulturmiljöprogram
Uppdatera befintligt Kulturminnesvårdsprogram från 1987.
5. Handlingsplan för att uppnå miljökvalitetsnormer och vattendirektivet
Målsättning till år 2027 om god status för grundvatten, ytvatten, kustvatten.
Utomhusluft (ex. minska utsläpp från pendling/fordonstrafik till Göteborg.)
6. Vattenskyddsområdet för vattentäkter
Uppdatera befintligt vattenskyddsområde för att uppnå målen i vattendirektivet och
miljökvalitetsnormerna.
7. Förorenad mark
Översiktlig kartläggning med lokalisering och avgränsning av områden med förorenad
eller misstänkt förorenad mark med beskrivning av behov eller förslag på åtgärder.
8. Ändring av geografiskt område (tidigare FÖP)
Olika tätorter eller andra definierade områden, exempelvis finns det en Fördjupad
översiktsplan från 2001 för Stenungsunds tätort.
9. Områdesbestämmelser
Komplement för viktiga områden där många förhandsbesked och bygglov hanteras och
detaljplanering bedöms som sekundärt.

10. Skogsvårdsplan
Översiktlig kartläggning med lokalisering och avgränsning av områden med beskrivning
av behov eller förslag på åtgärder.
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11. Friluftsplan
Omfattar; besöksnäring, leder, rekreation och tillgänglighet.
12. Energiplan med klimatstrategi
Uppdatera utgången plan.

Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av planeringsunderlag bekostas som regel inom ram, men kan komma att belasta
kommunen på sådant sätt att medel behöver skjutas till. Sådana ärenden kommer hanteras
separat och adresseras till kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvenser ingår övergripande i den sociala dimensionen i hållbarhetsbedömningen,
del 2, i översiktsplanehandlingarna. För att kommunen ska kunna planera säkra verksamheter
för barn och säkra områden där barn ska vistas kan vidare planeringsunderlag ge stöd för att
undvika osäkra miljöer.
Juridiska bedömningar
För att kunna gör korrekta bedömningar i planeringssamanhang är det viktigt med
uppdaterade underlag som stöd. Underlagen ger också förutsättningar för att kunna göra så
lika bedömningar som möjligt och tydligare redovisa för intressenter och sakägare gällande
förutsättningar. Uppdaterade underlag kan stärka kommunens bedömningar i planeringsfrågor
vid eventuella överklaganden och tvister.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-22

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Malin Henriksson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Malin.henriksson@stenungsund.se
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§ 50

Dnr: KS 2021/325

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö
AB enligt bilaga 3.
2. Kommunfullmäktige ger verkställande direktör på Renova AB i uppdrag att utse ombud
och teckna bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige i varje ägarkommun fastställt
ägardirektiven.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för
Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Renova.
Förslaget har som utgångspunkt i att struktur och innehåll ska anpassas till unika
förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala bolagen.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-31
Bilaga 1.Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från2010)
Bilaga 2.Ägardirektiv Renova (nu gällande)
Bilaga 3.Förslag nytt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
Bilaga 4.Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
Beslut skickas till
Camilla.svensson@stenungsund.se
anders.astrom@renova.se
mats.boogh@gshab.goteborg.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Till kommunfullmäktige

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö
AB enligt bilaga 3.
2. Kommunfullmäktige ger verkställande direktör på Renova AB i uppdrag att utse ombud
och teckna bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige i varje ägarkommun fastställt
ägardirektiven.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för
Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Renova.
Förslaget har som utgångspunkt i att struktur och innehåll ska anpassas till unika
förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala bolagen.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.
Beskrivning av ärendet
Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab den 27 februari 2020 initierade representanter från
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten avseende
de regionala bolagen.
Vid ägarråd den 14 maj 2020 informerade representanter från Göteborg om arbetet som
bedrivs i Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att ytterligare
stärka struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella riktlinjer
från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika tidpunkter. Parallellt
har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i kommunallagen.
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Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Göteborgs Stadshus AB fick vid mötet den 14 maj 2020 ägarrådens uppdrag att ta fram
förslag till reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda
bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.
I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i Göteborg.
Avstämning har dessutom skett med huvudmännens ansvariga tjänstemän i
teknisk/ekonomisk delegation (Gryaab) och kommunala chefsnätverket (Renova). I
beredningen har samverkan även skett löpande med respektive bolag.
Vid delrapportering den 29 oktober 2020 till ägarråden informerades om arbetet och vilka
områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de specifika
ägardirektiven för respektive bolag.
Kommentarer till förslag generella och gemensamma texter – Kapitel 1 och 3
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab
och Grefab” antagna 2010.
Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag.
Förslag till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt
ägardirektiv, bilaga 3.
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är en
uppdatering av gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas syfte med
bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering kopplad till utvecklad
lagstiftning med hänsyn till att kommunstyrelserna har en förstärkt uppsiktsplikt som till
exempel:
 Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB,
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet.


Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus
AB och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat rolloch ansvarsfördelning tydliggörs.



Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska sändas till
samtliga delägare samtidigt som de publiceras på Göteborgs Stads hemsida.
De ökade kraven på att rapportera väsentlig information framgår även av flera
paragrafer.
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Av 3 kap. 4 §framgår det generella kravet på bolagen vad gäller att informera ägarna
om information av väsentlighet.


Av 3 kap. 9 § framgår det att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som
grund för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och
verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och
framföra sin uppfattning kring om bolaget har bedrivit den verksamhet som avsetts
under kalenderåret och om verksamheten bedöms vara förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet. Uppdraget ska också ha utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
Yttrandet kan utgöra ett av flera underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i
beslut rörande prövning av om verksamheten har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag)
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid
anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå mellan
ett av de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna driver får
tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.

Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB –
Kapitel 2
Ägardirektivet har uppdaterats så att lydelsen av ändamålen överensstämmer med vad som
framgår av bolagsordningar för Renova AB och Renova Miljö AB. (2 kap 1 §)
Renova har i samband med beredningen av ärendet lyft områden där man önskat en utökad
dialog med ägarna innan ägardirektivet beslutas på nytt.
De aktuella områdena redovisades för ägarrådet vid möte den 29 oktober 2020 och hänvisades
till huvudmännens kommunala chefsnätverk (KCR) för fortsatt beredning.
Vid KCR:s möte den 26 november 2020, där även Renova deltog, enades gruppen om att
föreslå följande justeringar i ägardirektivet till Renova.
•Samarbeten med externa aktörer.
Nuvarande skrivelse innebär att samarbeten är begränsade till att endast omfatta parter inom
avfallsområdet. Utvecklingen har gått mot att, för att kunna delta i upphandlingar, krävs att
RenovaMiljö AB ska kunna etablera samarbeten med parter utanför avfallsområdet
exempelvisgällande enklare tjänster inom facility managment.
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I dialogen enas KCR och Renova om att det är rimligt att justera ägardirektivet så att dessa
samarbeten möjliggörs i syfte att möjliggöra deltagande i upphandlingar. Alla samarbeten
ska som tidigare motiveras av ett allmänintresse för ägarkommunerna. (2 kap 7 §)
•Behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
Ägardirektivet anger att bolaget ska tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av
biologiskt avfall. I dagsläget har sådan kapacitet inte byggts upp och tidigare förslag till
investering för rötningsanläggning har efter samråd i ägarrådet inte aktualiserats.
I dialogen enas KCR och Renova om att justera lydelsen till att bolaget, i dialog med
huvudmännen, löpande ska utvärdera möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet
förrötning av biologiskt avfall. (2 kap 4 §)
Därutöver har nuvarande ägardirektivs texter rörande Ekonomi och Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats med
”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka har
anpassats till Renovas förhållanden och förutsättningar.
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Renova har kompletterats med ”standardtext” avseende
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc. inom
Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så att den
genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom bolagskoncernen.
Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Renovabolagen,
framgår av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö
AB.
Barnkonsekvensanalys
På grund av att ärendet är av administrativ karaktär och gäller revidering av ett juridiskt
styrdokument anses inte beslutet medföra några konsekvenser för barn.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda ekonomiska konsekvenser av detta beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-31
Bilaga 1.Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från2010)
Bilaga 2.Ägardirektiv Renova (nu gällande)
Bilaga 3.Förslag nytt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
Bilaga 4.Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
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STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Camilla Svensson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Camilla.svensson@stenungsund.se
anders.astrom@renova.se
mats.boogh@gshab.goteborg.se
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Bilaga 1

Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB
och Grefab
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab
Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.
Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna
utfärdade ägardirektiv.
Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning
Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och
bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten,
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall
bedrivas i ägarnas ställe.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för
ägarna att följa verksamheten.
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen).
I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.
Kommunfullmäktige
Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18
§§KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att,
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen
Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar
att fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive
kommunstyrelse även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den
s.k. uppsiktsplikten.
Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).
Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen
Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.
Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).
Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:
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Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av ändamålet för
bolagets verksamhet eller där det framgår att kommunfullmäktige beslutar
Ändring av aktiekapitalet
Fusion av företag
Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag oavsett värde
Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om
kommunfullmäktigesgodkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrig
Bildande av stiftelse
Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkarbolagets
långsiktiga ekonomi
Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån det är
verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt som respektive
kommun önskar
Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller starta
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller medför
risk för ägarna
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den
underställas ägarna för sådant ställningstagande.
Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.
Bolagets skyldigheter gentemot ägarna
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och
om planerade åtgärder av större vikt.
A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att följande handlingar kommer
ägarna tillhanda:
-protokoll från bolagsstämma-protokoll samt beslutsunderlag frånstyrelsesammanträde
-bolagets årsredovisning-revisionsberättelse och granskningsrapport
-affärsplan/verksamhetsplan-budget-långsiktig investeringsplan
-övriga av ägarna begärda handlingar
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborgstad beslutade anvisningar
och riktlinjer, policies m.m. som berör bolagets verksamhet.
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.
Bolagens styrelser
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap
4-7 §§ ABL.
I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag(SKL) ska
styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst om fatta om
bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om
dessarbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det
gällereventuell arbetsfördelning.
Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska
bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om dessa.
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast
styrelsen ska närvara.
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Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar
kvalitetssäkrande.
Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:
 Ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställanderesultat
uppnås i bolaget,
 Kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och internkontroll
upprätthålls,
 Bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.
Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:
 miljö
 finans
 personal
 arbetsmiljö
 jämställdhet och mångfald
 kvalitet
 inköp - och upphandling
 Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av
verkställande direktör,
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden.
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation.
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan
styrelserepresentation inte får ske.
Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från
lagen slutligt avgjorts.
Tjänstemannaberedning
Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar
ska dessa få tillgång till erforderlig information.
För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt
anges i samband med att uppgiften lämnas ut.
Arkivmyndighet
Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta
ägardirektiv.
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Ägardirektiv för Renova-koncernen
organisationsnummer 556108-3337
Allmänt
Renova AB (”Bolaget”) ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna.
Ägarkommunerna har år 2010 godkänt ett generellt ägardirektiv avseende bland annat Bolaget.
Detta ägardirektiv kompletterar det generella ägardirektivet och gäller därutöver.
Kommunala ändamålet
Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer
från hushåll och verksamheter i Ägarkommunerna.
Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.
Bolagens uppdrag
Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna. Bolaget ska vara
ett avfallsföretag för dess ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling
genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är kopplade till direkttilldelade
uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och regionala avfallsplaner.
Uppdragen ska innebära en miljöriktig omlastning, avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning
genom produktion av värme och el samt restprodukthantering.
Bolaget ska tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i Ägarkommunerna eller
annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning eller bortskaffande. Bolaget får
lämna anbud till Ägarkommunerna på icke direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget
ska aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga,
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall från hushåll
och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag för dess ägarkommuner
och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom insamlingsområdet.
Samverkan
Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna och bolagen positiv
hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden. Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer
inom avfallsområdet.
Sådant samarbete ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.
Samarbetet skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta ägardirektiv.
Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan Ägarkommunerna och bolaget.
Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat ägarråd och genom ett chefsnätverk inom bl.a.
avfallsområdet.
Chefsnätverket arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och
verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt bereder
frågor som ska hanteras av ägarrådet.
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Bolaget ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets verksamhet och ställa sitt
kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget
skall underlätta en stärkt beställarroll hos Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning
och analys.
Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive avfallsverksamhet
ska bolagen inhämta berörd ägarkommuns synpunkter.
Direkt verksamhet riktad mot kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun för att
möjliggöra en sammanhållen avfallsplanering.
Kommunikationssatsningar ska samordnas med Ägarkommunerna.
Ekonomiska förutsättningar
Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte annat följer av
lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande.
Bolagen ska finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga
investeringar och utvecklingsarbete.
Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling med en tillfredsställande
soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt
perspektiv.
Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Bolagen får uppta lån
eller annan kredit mot säkerhet i form av borgen från Ägarkommunerna, under förutsättning att
Ägarkommunerna lämnar borgen för lånet eller krediten. Bolagen får på marknadsmässiga villkor
uppta kredit utan säkerhet i Göteborgs Stads koncernbank. Renova AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets självkostnad med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida investeringar och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
Bolagetsmålsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett genomsnitt av
marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige. Ägarkommunerna ska debiteras lika
stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid Renovas mottagningsanläggningar.
Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara avkastningskrav på sitt
dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför varje verksamhetsår fastställa priset
för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska dessförinnan, senast i september, samråda med
respektive ägarkommun och redovisa underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och
på förfrågan till Ägarkommunernas ägarråd.
Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de kostnads- och intäktsslag som ingår i
respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket och ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till
styrelsen inför styrelsens beslut om pris.
Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning, deponering
samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.
Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och ska agera på ett
sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två verksamhetsgrenar ska kunna
ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa upp respektive verksamhets lönsamhet.
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Ekologiska och sociala förutsättningar
Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar
såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sina uppdrag.
Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att
minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid utförande av sitt uppdrag, att
minska resursanvändningen och främja tillämpning av avfallshierarkin, genom att maximera
återanvändning och återvinning av material och energi och minimera deponeringen.
Bolaget ska även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag, avfallsdirektivet och i
gällande europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.
Kontroll
Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkras en
kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten.
Moderbolaget ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelse den information om verksamheten
som begärs.
Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger Bolaget att i tillämpliga delar beakta
det som ägarna därvid kommit överens om. Bolaget ska också följa gällande bolagsordning.
Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till Bolaget följer detta ägardirektiv, det generella
ägardirektivet och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i aktieägaravtalet
för Bolaget.
Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas ställningstagande. De bolagsfrågor som måste underställas Ägarkommunerna
framgår av det generella ägardirektivet. Av bolagsordningen framgår också att vissa beslut ska
fattas på bolagsstämma.
Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, generellt
ägardirektiv och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de s.k. Teckalkriterierna ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut som fattas av Bolaget.
Detta ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas på bolagsstämma i bolagen.
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Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i
styrningen av bolaget. Genom ägardirektivet anger delägarnas
kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets
verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa
förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv styrning och uppsikt
av bolaget.
Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och
likalydande för de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och
Grefab.
Av kapitel 2 framgår direktiv som gäller specifikt för Renova AB och Renova
Miljö AB. För de regionala bolagen gäller villkoren enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning samt att bolagsstyrelserna i övrigt ska förhålla sig till
av Göteborgs stad beslutade styrande dokument som berör bolagens
verksamheter.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser
Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas
kommunfullmäktige i dess samlade styrning av bolaget.
§1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans
med övriga verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för
delägarkommunerna, dessinvånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart
samhälle. Helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte
att förbättra verksamhet och arbetsformer.
§2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om
att medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av
delägarnas strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk
planering, genomförande och uppföljning.
§3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin
verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
§4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara
föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en
inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete.
För samtliga ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och
säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga
arbetsvillkor.

120

Bilaga 3
§5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl
för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen
man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
§6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med
andranämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet
påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i
genomförandet av delägande kommuners mål och riktlinjer.
§7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa
bolagsordning och ägardirektiv för bolagen.
§8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av
bolagen med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv,
kommunfullmäktigebeslut och andra styrdokument.
§9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs
Stadsbolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB
Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med verksamheten och
delägarkommuneras uppdrag till bolagen. Renova AB ägs av kommunerna Ale,
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och
Öckerö, nedan Ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet
§1 Det kommunala ändamålet med Renova AB 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.

Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt
hållbar utveckling i Ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av
verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än Ägarkommunerna.
Bolagens uppdrag
§2 Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova
Miljö AB. Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från
konkurrensutsatt.

§3 Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av
Ägarkommunerna. Bolaget ska vara ett avfallsföretag för dess Ägarkommuner
och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att utföra
prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet.
§4 Verksamheten i Renova AB ska bedrivas i enlighet med de beställningar som
är kopplade till direkttilldelade uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas
lokala och regionala avfallsplaner. Uppdragen ska innebära en miljöriktig
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omlastning, avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom produktion
av värme och el samt restprodukthantering. Bolaget ska, i dialog med
huvudmännen, löpande utvärderamöjligheten att tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
§5 Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i
Ägarkommunerna eller annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för
återvinning eller bortskaffande. Bolaget får lämna anbud till Ägarkommunerna på
icke direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i
en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, miljöoch kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
§6 Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för
avfall från hushåll och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett
logistikföretag för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt
hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och kvalitetsmässigt bra
tjänster och produkter inom insamlingsområdet.
Samverkan
§7 Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom
påverkan på exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en
för Ägarkommunerna och bolagen positiv hållbar utveckling av nationella och
internationella förhållanden. Bolagen ska, där så är miljömässigt och
affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra
aktörer, huvudsakligen inom avfallsområdet. Sådant samarbete ska vara av
allmänintresse för Ägarkommunerna.

§8 Samarbetet ska genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt
detta ägardirektiv. Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog
mellan Ägarkommunerna och bolaget. Ägarkommunerna samverkar genom ett
särskilt inrättat ägarråd och genom ett chefsnätverk inom bland annat
avfallsområdet. Chefsnätverket arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi
och verksamhet kopplat tilldirekttilldelade uppdrag och regionala avfallsplaner,
utformar beställningar, samråder om avgifter, samråder om tillkommande
direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt bereder frågor som ska
hanteras av ägarrådet.
§9 Renova AB ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av
bolagetsverksamhet och ställa sitt kunnande till förfogande så att
Ägarkommunernas avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget ska
underlätta en stärkt beställarroll hos Ägarkommunerna, inkluderande beställning,
uppföljning och analys.
§10 Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas
respektiveavfallsverksamhet ska bolagen inhämta berörd Ägarkommuns
synpunkter. Direktverksamhet riktad mot kommuninvånarna ska alltid samrådas
med respektive kommunför att möjliggöra en sammanhållen avfallsplanering.
Kommunikationssatsningar ska samordnas med Ägarkommunerna.
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Ekonomi och effektivitet
§11 Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer
om inte annat följer av lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga
hänsynstagande. Bolagen ska finansiera verksamheten genom
försäljningsintäkter och själv finansiera nödvändiga investeringar och
utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomiskutveckling med en
tillfredställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett
långsiktigt agerande. Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett
samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv.

§12 Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för
lån. Renova AB:s prissättning av tjänster gentemot Ägarkommunerna ska
präglas av bolagetssjälvkostnad med ett rimligt tillägg för att finansiera
nödvändiga framtida investeringar och utvecklingsarbete samt av tydlighet och
transparens gentemot Ägarkommunerna.
§13 Renova AB:s målsättning skall vara att prissättningen över tid inte
överstiger ett genomsnitt av marknadspriset per ton hos motsvarande
anläggningar i Sverige. Ägarkommunerna ska debiteras lika stora avgifter per
viktenhet efter avlämning vid Renovas mottagningsanläggningar.
§14 Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara
avkastningskrav på sitt dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god
tid införvarje verksamhetsår fastställa priset för de direkttilldelade tjänsterna.
Bolaget ska dess för innan, senast i september, samråda med respektive
Ägarkommun och redovisaunderlaget för prissättningen till ovan nämnda
chefsnätverk och på förfrågan till Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska
innehålla för- och efterkalkyl av de kostnads- och intäktsslag som ingår i
respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverketoch ägarrådet har rätt att
framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om pris.
§15 Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader
hänförliga tillenergiåtervinning genom förbränning, energi- och
näringsåtervinning genom rötning, deponering, samt eventuellt tillkommande
direkttilldelade uppdrag.
§16 Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra
utförare och ska agera på ett sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta
bolags tvåverksamhetsgrenar ska kunna ekonomiskt särredovisas så att ägarna
ges möjlighet följa upp respektive verksamhets lönsamhet.
§17 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i
arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
§18 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva
efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser
för att uppnåsynergier och effektivitet.
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Ekologiska och sociala förutsättningar
§19 Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhets
tänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande
vid fullgörandet avsina uppdrag.

§20 Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges
i bolagsordningen, att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och
miljön vidutförande av sitt uppdrag, att minska resursanvändningen och främja
tillämpning av avfallshierarkin, genom att maximera återanvändning och
återvinning av material och energi och minimera deponeringen.
§21 Bolagen ska även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag,
avfallsdirektivet och i gällande europeisk och svensk miljö- och
avfallslagstiftning.
Kontroll
§22 Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga
beslut, tillförsäkras en kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de
utövar över den egna verksamheten. Bolagen ska lämna Ägarkommunernas
kommunstyrelser den information om verksamheten som begärs.

§23 Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger bolagen att i
tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om. Bolagen ska
också följa gällande bolagsordning. Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till
bolaget följer detta ägardirektiv och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna
kommit överens om i aktieägaravtalet för bolaget.
§24 Av bolagsordningen framgår att vissa beslut ska fattas på bolagsstämman.
§25 Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i
bolagsordning och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal
kriterierna ska vara uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumenten om
Ägarkommunernas inflytande när det gäller strategiska mål och viktiga beslut
ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att
moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för Ägarkommunerna
att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.
Bolaget som en del av Göteborgs Stads organisation
§26 Renova AB är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus. Renova Miljö AB
är helägt dotterbolag till Renova AB.

§27 Bolagen ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som
Göteborgs Stadshus AB tar initiativ till.
§28 Renova AB och Renova Miljö AB ska följa de krav, roller och
ansvarsfördelning som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
§29 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid
lämnas till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets
styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet
eller ej samt att ägarrådet ges möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om
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tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att
kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska ägarrådet tillfrågas.
§30 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande
ska inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):










Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag,
omkommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn
tillandelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
Bildandet av stiftelse
Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det
påverkarbolagets långsiktiga ekonomi.
Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas
ekonomi eller medför annan risk (till exempel större investeringar eller
avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser
Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala
bolagen.
§1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande
kommuner.
§2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete
jämteinstruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande
direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
§3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets
styrelse ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget
att därutöver tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga
delägare tillhanda. Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del
av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess
verksamhet. Bolaget ska lämnakommunstyrelserna den information om
verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om
informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att
överlämna informationen övervägas.
§4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till
sittmoderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid
utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om
förändradeförutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den
övergripandeuppföljningen och styrningen av verksamheten.
5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.
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§6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och
bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån
Ägarkommunernas perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och
aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att
samråda med, och aktivt söka samverkan med, andra nämnder och styrelser när
de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
§7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att
offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
§8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt
och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den
upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa
frågor.
§9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund
förkommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i
sambandmed årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
§10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen
ska minst omfatta:
 Om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
 Om styrelsens arbetsformer fungerar
 Om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuellarbetsfördelning.
 Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver
åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej
innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag och
kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus AB svarar för att
samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.
§11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser,
endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
Personuppgifter
§12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som sker i bolagets verksamhet
Arbetsgivarfrågor
§13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska
inriktning. Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i
arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa
att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Bolaget ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och kommunfullmäktige i
delägarkommunerna.

126

Bilaga 3
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
§14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova,
Gryaab och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning.
Lokalarbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av
styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant
beslut.

§15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala
fackligaorganisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från
formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt
och förslagsrätt vidsammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar
beslut om inrättande av formellstyrelserepresentation kan bolaget begära
undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor.
Giltighet
§16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i
samtligadelägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Tabell med förändringar Kapitel 2 –
specifikt för Renova AB/Renova Miljö AB
Bilaga 4

Text i nuvarande ägardirektiv

Förslag till ändring (kap. 2)

Kommentar

Ägarkommunerna har år 2010
godkänt ett generellt ägardirektiv
avseende bland annat Bolaget.
Detta ägardirektiv kompletterar det
generella ägardirektivet och gäller
därutöver. (Text i inledning av
ägardirektiv)

Ägarkommunerna har år 2010
godkänt ett generellt ägardirektiv
avseende bland annat Bolaget.
Detta ägardirektiv kompletterar det
generella ägardirektivet och gäller
därutöver.

Det generella ägardirektivet för
regionala bolag ersätts genom
skrivningar i ägardirektivets kapitel
1 och 3. Dessa texter reglerar
motsvarande områden samt att
texter utvecklats och anpassats till
ny lagstiftning. Utgångspunkt för
kapitel 1 och 3 i ägardirektiv för de
regionala bolagen är texter som
arbetats fram för Göteborgs helägda
bolag vilka anpassats till
förhållandet att de regionala
bolagen har flera delägare.

Kommunernas ändamål med sitt
ägande av koncernen är att främja
en långsiktigt hållbar utveckling i
Ägarkommunerna, framförallt
genom en miljöriktig behandling av
avfall som kommer från hushåll och
verksamheter i Ägarkommunerna.

§1 Det kommunala ändamålet med
Renova AB 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.
Det kommunala ändamålet med
Renova Miljö AB är att främja en
långsiktigt hållbar utveckling i
Ägarkommunerna genom en
miljöriktig behandling av
verksamhetsavfall samt
hushållsavfall från andra än
Ägarkommunerna.

Det kommunala ändamålet med
respektive bolag formuleras i
enlighet med vad som framgår av
bolagens bolagsordningar.
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Verksamheten ska bedrivas i
enlighet med de beställningar som
är kopplade till direkttilldelade
uppdrag och i enlighet med
Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner. Uppdragen
ska innebära en miljöriktig
omlastning, avfallsbehandling, en
effektiv energiåtervinning genom
produktion av värme och el samt
restprodukthantering. Bolaget ska
tillhandahålla behandlingskapacitet
för rötning av biologiskt avfall.

Bilaga 4
§4 Verksamheten i Renova AB ska
bedrivas i enlighet med de
beställningar som är kopplade till
direkttilldelade uppdrag och i
enlighet med Ägarkommunernas
lokala och regionala avfallsplaner.
Uppdragen ska innebära en
miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv
energiåtervinning genom
produktion av värme och el samt
restprodukthantering. Bolaget ska, i
dialog med huvudmännen, löpande
utvärdera möjligheten att
tillhandahålla behandlingskapacitet
för rötning av biologiskt avfall.

Kapacitet för att ta hand om
biologiskt avfall är ej uppbyggd.
Investeringsförslag har tidigare
utvärderats men inte bedömts
realiserbara. Förslag från Renova
att revidera ägardirektivet med
avseende på området.
Förslag till revidering har
diskuterats och godkänts av
delägarnas chefsnätverk för Renova
(KCR) vid möte 2020-11-26.

Bolagen ska inom ramen för sina
uppdrag, aktivt och strukturerat
genom påverkan på exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat
regelverk, verka för en för
Ägarkommunerna och bolagen
positiv hållbar utveckling av
nationella och internationella
förhållanden. Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt
motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer
inom avfallsområdet. Sådant
samarbete ska vara av
allmänintresse för
Ägarkommunerna.

§7 Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och strukturerat
genom påverkan på exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat
regelverk, verka för en för
Ägarkommunerna och bolagen
positiv hållbar utveckling av
nationella och internationella
förhållanden. Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt
motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer,
huvudsakligen inom
avfallsområdet. Sådant samarbete
ska vara av allmänintresse för
Ägarkommunerna.

Branschen har utvecklats mot att
det i upphandlingar sker en
paketering av tjänster också med
aktörer utanför avfallsområdet, ex
enklare facility managment-tjänster
tillsammans med insamling av
avfall. Förslag från Renova Miljö
AB att ägardirektivet revideras med
avseende på området.
Förslag till revidering har
diskuterats och godkänts av
delägarnas chefsnätverk för Renova
(KCR) vid möte 2020-11-26.

Bolagen får inte pantsätta egendom
eller på annat sätt ställa säkerhet för
lån. Bolagen får uppta lån eller
annan kredit mot säkerhet i form av
borgen från Ägarkommunerna
under förutsättning att
Ägarkommunerna lämnar borgen
för lånet eller krediten. Bolagen får
på marknadsmässiga villkor uppta
kredit utan säkerhet i Göteborgs
Stads koncernbank. Renova AB:s
prissättning av tjänster gentemot
Ägarkommunerna ska präglas av
bolagets självkostnad med ett
rimligt tillägg för att finansiera
nödvändiga framtida investeringar
och utvecklingsarbete samt av
tydlighet och transparens gentemot
Ägarkommunerna.

§12 Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt ställa
säkerhet för lån. Bolagen får uppta
lån eller annan kredit mot säkerhet i
form av borgen från
Ägarkommunerna under
förutsättning att Ägarkommunerna
lämnar borgen för lånet eller
krediten. Bolagen får på
marknadsmässiga villkor uppta
kredit utan säkerhet i Göteborgs
Stads koncernbank. Renova AB:s
prissättning av tjänster gentemot
Ägarkommunerna ska präglas av
bolagets självkostnad med ett
rimligt tillägg för att finansiera
nödvändiga framtida investeringar
och utvecklingsarbete samt av
tydlighet och transparens gentemot
Ägarkommunerna.

Ägardirektivets text om
finansiering under Ekonomi och
effektivitet uppdateras. Regionala
bolag omfattas av Göteborgs Stads
riktlinje för finansverksamheten.
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§ 17 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med
relevanta aktörer i arbetet med att
utveckla verksamhetens effektivitet
och produktivitet.
§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga
verksamheter, sträva efter en intern
effektivitet där samordning och
resursdelning är naturliga insatser
för att uppnå synergier och
effektivitet.

Mellan Ägarkommunerna gäller ett
aktieägaravtal. Det åligger Bolagen
att i tillämpliga delar beakta det
som ägarna därvid kommit överens
om. Bolaget ska också följa
gällande bolagsordning. Bolaget
ska vidare tillse att dotterföretag till
Bolaget följer detta ägardirektiv,
det generella ägardirektivet och, i
tillämpliga delar, vad
Ägarkommunerna kommit överens
om i aktieägaravtalet för Bolaget.
Bestämmelserna i detta direktiv,
sammantaget med bestämmelserna i
bolagsordning, generellt
ägardirektiv och aktieägaravtal, är
utformade i syfte att de s.k. Teckal
kriterierna ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i styrdokumenten
om Ägarkommunernas inflytande
när det gäller strategiska mål och
viktiga beslut ska tolkas på ett
sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en
kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut
som fattas av Bolaget. Detta
ägardirektiv ska, för att äga
giltighet, antas på bolagsstämma i
bolagen.

Ägardirektivet kompletteras under
avsnitt om Ekonomi och
effektivitet med ”standardtext” från
ägardirektiv för Göteborgs Stadshus
AB:s helägda bolag vilken har
anpassats till förhållandet att
Renova AB har flera delägare.

§ 23 Mellan Ägarkommunerna
gäller ett aktieägaravtal. Det åligger
Bolagen att i tillämpliga delar
beakta det som ägarna därvid
kommit överens om. Bolaget ska
också följa gällande bolagsordning.
Bolaget ska vidare tillse att
dotterföretag till bolaget följer detta
ägardirektiv, det generella
ägardirektivet och, i tillämpliga
delar, vad Ägarkommunerna
kommit överens om i
aktieägaravtalet för bolaget.

Det generella ägardirektivet som
åsyftas i befintlig text ersätts genom
det nya ägardirektivets kapitel 1
och kapitel 3.

§ 25 Bestämmelserna i detta
direktiv, sammantaget med
bestämmelserna i bolagsordning,
generellt ägardirektiv och
aktieägaravtal, är utformade i syfte
att de så kallade Teckalkriterierna
ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i styrdokumenten
om Ägarkommunernas inflytande
när det gäller strategiska mål och
viktiga beslut ska tolkas på ett
sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att
moderbolaget underställs en
kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut
som fattas av bolaget. Detta
ägardirektiv ska, för att äga
giltighet, antas på bolagsstämma i
bolagen.

Det generella ägardirektivet som
åsyftas i befintlig text ersätts genom
det nya ägardirektivets kapitel 1
och kapitel 3.
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Av kapitel 3 framgår att
ägardirektiv ska beslutas i
kommunfullmäktige hos samtliga
delägare och att ägardirektiv
därefter ska antas på bolagsstämma.

Tabell med förändringar Kapitel 2 –
specifikt för Renova AB/Renova Miljö AB
Bilaga 4
§ 26 Renova AB är dotterbolag i
koncernen Göteborgs Stadshus.
Renova Miljö AB är helägt
dotterbolag till Renova AB.
§ 27 Bolaget ska aktivt medverka i
den samverkan och samordning
som Göteborgs Stadshus AB tar
initiativ till.

Ägardirektivet kompletteras med ett
avsnitt om Bolaget som en del av
Göteborgs Stads organisation.
Avsnittet innehåller ”standardtext”
från ägardirektiv för Göteborgs
Stadshus AB:s helägda bolag vilken
har anpassats till förhållandet att
Gryaab har flera delägare.

§ 28 Bolaget ska följa de krav som
gäller enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning

Före beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas
ställningstagande. De bolagsfrågor
som måste underställas
Ägarkommunernas framgår av det
generella ägardirektivet. Av
bolagsordningen framgår också att
vissa beslut ska fattas på
bolagsstämma.

§ 29 Ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt ska i god tid lämnas till
delägarnas kommunfullmäktige för
ställningstagande. Bolagets styrelse
ansvarar för att värdera om ett
ärende är av principiell
beskaffenhet eller ej samt att
ägarrådet ges möjlighet att samråda
i principiella ärenden. Om
tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att
kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.
§ 30 Exempel på frågor där
delägarnas kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas är
(uppräkningen är inte uttömmande):
a. Ändring av aktiekapitalet
b. Beslut om kapitaltillskott till
bolag.
c. Fusion eller likvidering av bolag
d. Förvärv, bildande eller avyttring
av bolag oavsett värde
e. Förvärv eller avyttring av aktier
eller andelar i delägda bolag, om
kommunfullmäktiges godkännande
är befogat med hänsyn till
andelsför-hållandena,
verksamhetens art eller
omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av
fastighet av sådan omfattning att
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Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Renova har flera
delägare.

Tabell med förändringar Kapitel 2 –
specifikt för Renova AB/Renova Miljö AB
Bilaga 4
det påverkar bolagets långsiktiga
ekonomi
h. Strategiska investeringar som
innebär ny inriktning för bolaget
eller start av verksamhet inom nytt
affärs- eller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar
bolagets eller delägarkommunernas
ekonomi eller medför annan risk
(till exempel större investeringar
eller avyttringar av tillgångar).
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

§ 53

Dnr: KS 2021/329

Antagande av ny avfallstaxa
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny avfallstaxa att gälla från och med
den 1 januari 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 %,
6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026.
Reservation
Johan Jönsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
En ny avfallstaxa behövs på grund av kraftigt ökande kostnader de närmaste fem åren och för
att styrningen i taxan behöver justeras. De ökade kostnaderna beror på ökad kapitalkostnad,
ökat ansvar samt ökade behandlingskostnader. Styrningen i taxan justeras för att öka
skillnaden mellan abonnemang med sortering jämfört med abonnemang med blandat mat- och
restavfall, men även för att höja avgifter vid hämtning flera gånger per vecka.
Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de
årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid
varje enskild förändring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-06
Förslag ny avfallstaxa
Förslag ny avfallstaxa med jämförelse med nu gällande avgifter

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Jönsson (M) föreslår att möjligheten att köpa "Blandat mat och restavfall" som tjänst
tas bort, med motiveringen att det inte är rimligt att en miljötänkande kommun 2021/22
fortfarande har detta alternativ.
Olof Lundberg (S) föreslår utskottet att avslå Johan Jönssons (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och finner att
så sker. Ordföranden frågar därefter om utskottet beslutar i enlighet med Johan Jönssons (M)
ändringsyrkande och konstaterar att det avslås.
Beslut skickas till
michael.koohler@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
134

Tjänsteskrivelse
2021-04-06

Michael Kööhler
Enhetschef

Dnr KS 2021/329

Till kommunfullmäktige

Antagande av ny avfallstaxa
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny avfallstaxa att gälla från och med
den 1 januari 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 %,
6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026.
Sammanfattning av ärendet
En ny avfallstaxa behövs på grund av kraftigt ökande kostnader de närmaste fem åren och för
att styrningen i taxan behöver justeras. De ökade kostnaderna beror på ökad kapitalkostnad,
ökat ansvar samt ökade behandlingskostnader. Styrningen i taxan justeras för att öka
skillnaden mellan abonnemang med sortering jämfört med abonnemang med blandat mat- och
restavfall, men även för att höja avgifter vid hämtning flera gånger per vecka.
Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de
årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid
varje enskild förändring.
Beskrivning av ärendet
Kommunens kostnader för avfallsverksamheten kommer att öka kraftigt under de närmaste
fem åren. Ökade kostnader beror på:
-

Ökad kapitalkostnad när ny återvinningscentral byggs.
Regeringen har lagt ansvar för insamling av returpapper på kommunerna från och med
1 januari 2022.
Ökade behandlingskostnader, bland annat på grund av att förbränningsskatten höjs.

Avfallsverksamheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott som kommer att arbetas
upp under de närmaste åren.
Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de
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årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid
varje enskild förändring.
Om taxan inte höjs förrän det ackumulerade överskottet är upparbetat skulle taxan behöva
höjas med mer än 30 % inför år 2025. Om taxan inte höjs inför år 2022 och istället höjs inför
år 2023 och varje år fram till år 2026 behöver taxan höjas mellan 10 och 15 %.
Föreslagna förändringar i avfallstaxan
Nedan anges föreslagna förändringar i korthet:
-

Anpassning för ny lagstiftning:
o Ordet ”hushållsavfall” används inte längre och avfallskollektivet får ökade
kostnader för hantering av returpapper.

-

Miljöstyrning:
o Större skillnad i kostnad mellan sorterade och osorterade abonnemang samt
ökad kostnad vid tätare hämtning. Skillnaden i kostnad mellan hemkompost
och matavfallskärl minskas.

-

Tjänster:
o Ändringar i tjänster för att anpassa oss efter behov, bland annat tas tjänsten för
hämtning av trädgårdsavfall bort och taxa för underjordsbehållare införs.

Konsekvenser – Kunder
- För en- och tvåbostadshus med det vanligaste abonnemanget, 190 liter för restavfall
med tömning varannan vecka och 140 liter för matavfall med tömning 32 gånger per
år, ökar totala kostnaden med 91 kr per år till 2 784 kr per år, inklusive moms. Det
motsvarar en höjning med 3,4 %.
- För flerbostadshus och verksamheter med sortering av matavfall och hämtning inte
oftare än en gång per vecka ökar årskostnaden med tre till fyra procent. Variationer
förekommer beroende på abonnemangets dimensionering.
- Kunder med abonnemang med blandat mat- och restavfall får större höjning av
avgiften. För en- och tvåbostadshus med 240 liter för blandat mat- och restavfall höjs
avgiften med nästan 770 kr per år. Det motsvarar en höjning med nästan 20 %.
- Flerbostadshus och verksamheter med hämtning flera gånger per vecka får också en
större höjning av avgifterna.
- Hur kostnaderna förändras för enskilda flerbostadshus och verksamheter beror på
förutsättningarna för varje kund, hur enskilda abonnemang är dimensionerade och om
sortering av matavfall sker.
Ekonomiska konsekvenser
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Med föreslagna avgifter beräknas intäkterna för år 2022 bli cirka 32 miljoner kr, vilket är en
ökning med ca 2,3 miljoner kr. Det innebär ändå ett beräknat underskott för
avfallsverksamheten med ca 1,6 miljoner kr, baserat på preliminär budget för kostnader för år
2022.
I figur 1 nedan visas ekonomisk utveckling med höjning av intäkter från taxan inför år 2022
med 8 % och därefter med 6 %, 6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. Det
ackumulerade överskottet minskar och är i stort sett helt upparbetat efter år 2026. Det årliga
resultatet är fortfarande negativt och ytterligare höjning av avfallstaxan inför år 2027 behövs
med drygt 4 % för att få budget i balans.
Observera att det kan tillkomma ytterligare kostnader som inte är kända idag och som kan
innebär att taxan behöver höjas mer än 8 % under åren 2024 till 2026.
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Resultat

Barnkonsekvensanalys
Taxan sätter en högre kostnad på abonnemang där utsortering inte sker. Detta kommer
troligen få vissa abonnenter att vilja öka sin utsortering av biologiskt material vilket i sin tur
ger bättre användande av resurser. Ur ett barnperspektiv så ger ett bättre resursutnyttjande ett
lägre miljöavtryck med ljusare framtidsvisioner som resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-06
Förslag ny avfallstaxa
Förslag ny avfallstaxa med jämförelse med nu gällande avgifter
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Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Camilla Svensson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
michael.koohler@stenungsund.se
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1 Inledning
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 §
miljöbalken. Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, med undantag
för avgifter avseende slam. För avgifter avseende slam hänvisas till separat slamtaxa.
Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken,
Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i
lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun.

1
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2 Avgifter vid hämtning av avfall
Samtliga avgifter är inklusive moms.
Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter
för tilläggstjänster.

2.1 Fast grundavgift
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter
Grundavgift
kr per år

Fastighet/verksamhet
Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende, kr per hushåll
Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns
på fastigheten.

1 125 kr

Flerbostadshus, kr per lägenhet

620 kr

Fritidshus, kr per hushåll

890 kr

Verksamhet, kr per verksamhet och anläggningsadress

563 kr
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2.2 Villor och andra småhus med helårsboende
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I tabellen visas
även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska vara
placerat högst 10 meter från tomtgräns1. I annat fall debiteras tilläggsavgift enligt Tabell
17.
Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl
Antal
hämtningar
per år

Grundavgift
per år

Rörlig avgift
restavfall
per år

Rörlig avgift
matavfall
per år

Total avgift
per år

140 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

13 + 32

1 125,00 kr

380,00 kr

454,00 kr

1 959 kr

190 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

13 + 32

1 125,00 kr

572,00 kr

454,00 kr

2 151 kr

140 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

26 + 32

1 125,00 kr

888,00 kr

454,00 kr

2 467 kr

190 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

26 + 32

1 125,00 kr

1 205,00 kr

454,00 kr

2 784 kr

240 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

26 + 32

1 125,00 kr

1 751,00 kr

454,00 kr

3 330 kr

Storlek kärl

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.
Hämtning av matavfall varje vecka
sommartid* och varannan vecka resten av
året.

Hämtning av restavfall varannan vecka
och matavfall hämtas som ovan

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med
vecka 34 och varannan vecka resten av året.

1

Se definition i kapitel 4.13.1
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Småhus med gemensamhetslösning.
I
Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer.
Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. Antal behållare,
hämtningsintervall och storlek bestäms av kommunens Avfallsverksamhet.
Avgiften anges per hushåll och år. Det ska finnas minst 3 stycken anslutna hushåll för
att få använda gemensamhetslösning.
Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer.
Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl, per hushåll
Rörlig avgift
restavfall per år

Rörlig avgift
matavfall per år

Gemensam avfallslösning, året runt

422 kr

254 kr

Gemensam avfallslösning, året runt,
inklusive kärlskåp eller dylikt

1 422 kr

254 kr

Gemensam avfallslösning, fritidshus

380 kr

229 kr

Gemensam avfallslösning, fritidshus,
inklusive kärlskåp eller dylikt

1 280 kr

229 kr

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras
Storlek kärl

Antal hämtningar
per år

Grundavgift
per år

140 liter

13

1 125 kr

676 kr

1 801 kr

190 liter

13

1 125 kr

826 kr

1 951 kr

140 liter

26

1 125 kr

1 142 kr

2 267 kr

190 liter

26

1 125 kr

1 459 kr

2 584 kr

240 liter

26

1 125 kr

2 005 kr

3 130 kr
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Rörlig avgift restavfall
per år

Total avgift
per år

Blandat mat- och restavfall i kärl
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Tabell 5 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl
Storlek kärl

Antal hämtningar
per år

Grundavgift per år

Rörlig avgift per år

Total avgift per år

190 liter

26

1 125 kr

2 545 kr

3 680 kr

240 liter

26

1 125 kr

3 697 kr

4 822 kr
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2.3 Fritidsboende
Avfall från fritidshus hämtas under perioden från och med vecka 15 till och med vecka
42. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår
att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17. Extra hämtning utöver de som ingår i abonnemanget kan
vid behov beställas mot avgift enligt Tabell 17.
Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl
Rörlig avgift
matavfall
per år

Antal
hämtningar
per år

Grundavgift
per år

Rörlig avgift
restavfall
per år

140 liter för restavfall och 140 liter för
matavfall

14 +19*

890 kr

608 kr

370 kr

1 868 kr

190 liter för restavfall och 140 liter för
matavfall

14 +19*

890 kr

825 kr

370 kr

2 085 kr

240 liter för restavfall och 140 liter för
matavfall

14 +19*

890 kr

1 146 kr

370 kr

2 406 kr

Typ av hushåll och storlek kärl

Total avgift
per år

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med
vecka 34 och
i övrigt varannan vecka.

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras

Antal hämtningar
per år

Grundavgift
per år

Rörlig avgift restavfall
per år

Total avgift
per år

140 liter

14

890 kr

818 kr

1 708 kr

190 liter

14

890 kr

1 035 kr

1 925 kr

240 liter

14

890 kr

1 356 kr

2 246 kr

Storlek kärl
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Blandat mat- och restavfall i kärl
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Tabell 8 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl

Antal hämtningar

Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

per år

per år

per år

per år

190 liter

14

890 kr

2 019 kr

2 909 kr

240 liter

14

890 kr

2 933 kr

3 823 kr

Storlek kärl
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2.4 Flerbostadshus och verksamheter
Restavfall
För matavfall, se Tabell 12. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.
Tabell 9 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl
Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 190 liter

26

1 509 kr

Kärl 190 liter

52

2 930 kr

Kärl 240 liter

26

2 181 kr

Kärl 240 liter

52

3 966 kr

Kärl 370 liter

26

2 930 kr

Kärl 370 liter

52

5 859 kr

Kärl 370 liter

104

12 656 kr

Kärl 370 liter

156

20 215 kr

Kärl 660 liter

26

4 544 kr

Kärl 660 liter

52

9 089 kr

Kärl 660 liter

104

19 632 kr

Kärl 660 liter

156

31 356 kr

Tabell 10 Avgifter för hämtning av restavfall i underjordsbehållare
Antal hämtningar
per år

Rörlig avgift
per år

Mindre än 3 kubikmeter

26

19 623 kr

Mindre än 3 kubikmeter

52

41 312 kr

Mindre än 3 kubikmeter

104

90 887 kr

3 till 5 kubikmeter

26

32 706 kr

3 till 5 kubikmeter

52

68 854 kr

3 till 5 kubikmeter

104

151 479 kr

Storlek

8
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Container får bara användas i undantagsfall, till exempel vid badplatser och gästhamn.
Schemalagd tömning avser abonnemang med minst tre tömningar med fast
tömningsintervall minst var fjärde vecka. I abonnemang ingår behandling av avfall,
hyra, samt utsättning och hemtagning av container, i avgift för schemalagd tömning.
Tabell 11 Avgifter för hämtning av restavfall i container upp till 10 kubikmeter:
Tjänst

Avgift

Schemalagd tömning, kr per tömning

2 383 kr

Budad tömning, kr per tömning

2 860 kr

Matavfall
För restavfall se Tabell 9 eller Tabell 10.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.
I avgiften ingår små (9 liter) papperspåsar till matavfall. För större papperspåsar
tillkommer avgift för papperspåsar till matavfall, enligt Tabell 14.
Tabell 12 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl

Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 140 liter

32

737 kr

Kärl 140 liter

52

1 197 kr

Kärl 140 liter

104

2 586 kr

Kärl 140 liter

156

4 130 kr

Kärl 370 liter *

32

2 239 kr

Kärl 370 liter *

52

3 638 kr

Kärl 370 liter *

104

7 858 kr

Kärl 370 liter *

156

12 551 kr

* 370 liter kärl för matavfall får endast användas efter dispens från kommunen, när det är stora svårigheter att använda 140 liter
kärl.
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Tabell 13 Avgifter för hämtning av matavfall i underjordsbehållare
Antal hämtningar
per år

Rörlig avgift
per år

Mindre än 1 kubikmeter

26

3 452 kr

Mindre än 1 kubikmeter

52

7 268 kr

Mindre än 1 kubikmeter

104

15 989 kr

1 till 1,5 kubikmeter

26

5 483 kr

1 till 1,5 kubikmeter

52

11 543 kr

1 till 1,5 kubikmeter

104

25 394 kr

Storlek

Påsar för matavfall säljs buntvis.
Tabell 14 Avgifter för papperspåsar för matavfall

Storlek

Rörlig avgift per påse

22 liter

2,30 kr

45 liter

4,65 kr

60 liter

5,60 kr

140 liter

7,50 kr
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Blandat mat- och restavfall
Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.
Tabell 15 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl
Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 190 liter

52

5 181 kr

Kärl 240 liter

52

7 011 kr

Kärl 370 liter

52

10 359 kr

Kärl 370 liter

104

22 375 kr

Kärl 370 liter

156

35 739 kr

Kärl 660 liter

52

16 068 kr

Kärl 660 liter

104

34 707 kr

Kärl 660 liter

156

55 435 kr

Tabell 16 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i underjordsbehållare
Antal hämtningar
per år

Rörlig avgift
per år

Mindre än 3 kubikmeter

26

29 488 kr

Mindre än 3 kubikmeter

52

62 081 kr

Mindre än 3 kubikmeter

104

136 578 kr

3 till 5 kubikmeter

26

52 038 kr

3 till 5 kubikmeter

52

109 555 kr

3 till 5 kubikmeter

104

241 020 kr

Storlek
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2.5 Tilläggstjänster för hämtning av avfall i kärl
Tabell 17 Tilläggsavgifter för extra tömning och dragväg
Rörlig avgift per
hämtning

Tjänst
Extra tömning, inom 36 timmar helgfri
vardag, per kärl

254 kr

Extra säck vid ordinarie tömning

69 kr

Tillägg för dragväg, kr per behållare och
hämtning
11-20 meter

25 kr

21-30 meter

50 kr

31-40 meter

85 kr

Returpapper i kärl
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus. Avgift för restavfall och matavfall
tillkommer, se Tabell 9 och Tabell 12 för abonnemang med kärl.
Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.
Tabell 18 Avgifter för hämtning av returpapper i kärl

Storlek

Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år

Kärl 190 – 370 liter

13

834 kr

Kärl 190 – 370 liter

26

1 283 kr

Kärl 190 – 370 liter

52

2 566 kr
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2.6 Felsorteringsavgift
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov.
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat matoch restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet.
Tabell 19 Felsorteringsavgift
Typ av behållare

Avgift kr per behållare och tillfälle

Kärl för restavfall eller matavfall

300 kr

Container eller underjordsbehållare för restavfall,
matavfall eller grovavfall

1 500 kr
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2.7 Grovavfall
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall.
Vitvaror och annat elavfall får inte lämnas tillsammans med annat grovavfall. Vid
behov av hämtning ska separat hämtning beställas. Annat farligt avfall får inte lämnas
som grovavfall.
Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m.
Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning
kan erbjudas2.
Hämtning som ingår utan tilläggsavgift
En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller
buntar får lämnas per tillfälle.
Hämtning kan beställas, mot avgift
Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas.
Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli enligt ovan,
debiteras avgift för dubbelbemanning.
Tabell 20 Avgift för budad hämtning av grovavfall, utan särskild behållare, utöver hämtning som ingår i
abonnemang
Tjänst

Avgift

Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall, inklusive trädgårdsavfall.
För hämtning debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli
Framkörningsavgift, kr per tillfälle

710 kr

Avgift baserat på mängd avfall, kr per kolli

50 kr

Tilläggsavgift vid hämtning med dubbelbemanning, utöver ordinarie
avgift ovan. Tilläggsavgift per hämtningstillfälle.

250 kr

2

Till exempel hämtas inte piano.
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Grovavfall i container
Fastighetsinnehavare och samfällighetsförening kan beställa container för grovavfall
som ställs på fastigheten en till tre dagar och sedan hämtas. Utställning och hemtagning
av container sker under normal arbetstid. I avgiften ingår utställning, hyra upp till tre
dagar, hemtagning och behandling.
Container 10-12 kubikmeter ställs ut beroende på tillgänglig container. Storlek bestäms
av entreprenören.
Tjänsten kan beställas för ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande
tjänst med intervall enligt tabell nedan. Tjänsten beställs minst sex arbetsdagar innan
utställning ska ske och kunden anger vid beställningen hur många dagar containern ska
stå på plats.
Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall i container
Tjänst

Avgift

Container vid enstaka tillfälle, kr per tillfälle

3 000 kr

Container varannan månad, kr per år

18 000 kr

Container en gång per månad, kr per år

36 000 kr

2.8 Latrin
Hämtning sker inom fem (5) helgfria vardagar efter beställning. Behållare ska vara
förslutet, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Maxvikt per
behållare är 15 kg.
Tabell 22 Hämtning av latrin, per behållare
Tjänst

Avgift

Hämtning, kr per behållare, inklusive
utställning av ny behållare

450 kr

Utställning av behållare, ej i samband med
hämtning, per tillfälle och behållare

250 kr
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3 Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan
3.1 Definitioner
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av
återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen, insamling och
behandling av grovavfall (en gång per hushåll och år), farligt avfall samt kostnader för
kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.
Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val
av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera.
Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan.
Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet.
Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer,
hotell, båtklubbar med mera, som inte utgörs av boende.
Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning.
Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är
belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se bestämmelser om
farbar väg i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun.
I övrigt gäller samma definitioner som i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds
kommun.

3.2 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för hantering av
det avfall som uppstår på fastigheten och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20
§ miljöbalken. Avgift gällande avfall skall erläggas till Stenungsunds kommun.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund
av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Stenungsunds kommun,
kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress.

3.3 Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft
veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning.
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Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre
avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.

3.4 Grundavgift
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1.
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering,
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.
För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i
grundavgiften:


Tillgång till återvinningscentral



Hämtning av grovavfall vid fastighet en gång per år. Varje hushåll får
lämna sammanlagt högst 10 kollin, föremål eller buntar. Till exempel: 3
stolar + 4 säckar + 3 buntar = 10. Ett kolli, föremål eller bunt får väga
maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m.



Samlare för farligt avfall

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel
företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i
speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende.
Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår avfalls som
kommunen ansvarar för, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

3.5 Abonnemang
Abonnemang för villa och fritidshus
Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang:


Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall
i Tabell 2 för åretruntboende och i Tabell 6 för fritidshus. Kommunen
tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för restavfall.
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och
ska användas innan avfallet läggs i kärlet.



Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och
hämtningsintervall i Tabell 4 för åretruntboende och i Tabell 7 för
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för restavfall. Kompostering
ska anmälas enligt kommunens avfallsföreskrifter.



Blandat mat- och restavfall, se avgifter för olika storlekar på kärl och
hämtningsintervall i Tabell 5 för åretruntboende och i Tabell 8 för
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för blandat mat- och
restavfall.
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För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2,
tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4.
För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter
Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang:


Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 9
och Tabell 10, och abonnemang för matavfall, se Tabell 12 och Tabell 13.
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och
ska användas innan avfallet läggs i behållaren.



Blandat mat- och restavfall, se Tabell 15 för olika storlekar på kärl och
hämtningsintervall.



Returpapper, se Tabell 18 för olika storlekar på kärl och
hämtningsintervall.

3.6 Tilläggstjänster
Extrahämtning
Då större mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten
kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 17.
Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.
Tillägg för dragväg
Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid
tomtgräns får inte överstiga 40 meter.
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Hämtning av grovavfall
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall.
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.
Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m.
Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning
kan erbjudas3.
Hämtning som ingår utan tilläggsavgift
En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller
buntar får lämnas per tillfälle.
Hämtning kan beställas, mot avgift
Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas.
Avgift betalas enligt Tabell 20. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som
gäller för ett kolli enligt ovan, debiteras avgift för dubbelbemanning.

3.7 Felsortering
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov.
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat matoch restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet.

3.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens avfallsföreskrifter
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i lokala avfallsföreskrifter för
Stenungsunds kommun.
Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
När två närboende hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare4 delar
fastighetsinnehavarna på den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar
för fast grundavgift enligt taxa.
Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens
avfallsföreskrifter.

3
4

Till exempel hämtas inte piano.
Enligt § 38 i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun
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Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på behållare betalar varje
hushåll abonnemangsavgift enligt
Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer.
Tabell 3. Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer.
Samfällighet får välja alternativ som för flerbostadshus.
Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall
Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4.
Uppehåll i hämtning av avfall
Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och
behandlingsavgift.
Befrielse
Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet
omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.

3.9 Speciella tjänster och undantag
För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där
förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunens
Avfallsverksamhet besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna
avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.

3.10 Indexreglering
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex
A12:1 MD. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 augusti för
beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.
Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift
inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens Avfallsverksamhet.
När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras
på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning,
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.
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1 Inledning
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 §
miljöbalken. Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, med undantag
för avgifter avseende slam. För avgifter avseende slam hänvisas till separat slamtaxa.
Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken,
Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i
lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun.
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2 Avgifter vid hämtning av avfall
Samtliga avgifter är inklusive moms.
Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter
för tilläggstjänster.

2.1 Fast grundavgift
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter
Grundavgift
kr per år

Fastighet/verksamhet
Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende, kr per hushåll
Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns
på fastigheten.

1 125 kr
(1 082 kr)

Flerbostadshus, kr per lägenhet

620 kr
(596 kr)

Fritidshus, kr per hushåll

890 kr
(856 kr)

Verksamhet, kr per verksamhet och anläggningsadress

563 kr
(541 kr)
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2.2 Villor och andra småhus med helårsboende
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I tabellen visas
även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska vara
placerat högst 10 meter från tomtgräns1. I annat fall debiteras tilläggsavgift enligt Tabell
17.
Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl
Antal
hämtningar
per år

Grundavgift
per år

Rörlig avgift
restavfall
per år

140 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

13 + 32

1 125,00 kr

380,00 kr

190 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

13 + 32

1 125,00 kr

572,00 kr

Storlek kärl

Rörlig avgift
matavfall
per år

Total avgift
per år

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.
Hämtning av matavfall varje vecka
sommartid* och varannan vecka resten av
året.

240 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

454,00 kr

1 959 kr
(2 108 kr)

454,00 kr

2 151 kr
(2 281 kr)
Borttagen
tjänst
(2 605 kr)

13 + 32

Hämtning av restavfall varannan vecka
och matavfall hämtas som ovan
140 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

26 + 32

1 125,00 kr

888,00 kr

190 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

26 + 32

1 125,00 kr

1 205,00 kr

240 liter för restavfall och
140 liter för matavfall

26 + 32

1 125,00 kr

1 751,00 kr

454,00 kr

2 467 kr
(2 450 kr)

454,00 kr

2 784 kr
(2 693 kr)

454,00 kr

3 330 kr
(3 113 kr)

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med
vecka 34 och varannan vecka resten av året.

1

Se definition i kapitel 3.1
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Småhus med gemensamhetslösning.
I
Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer.
Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. I tabellen visas även
grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. Antal behållare, hämtningsintervall och
storlek bestäms av kommunens Avfallsverksamhet.
Avgiften anges per hushåll och år. Det ska finnas minst 3 stycken anslutna hushåll för
att få använda gemensamhetslösning.
Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer.
Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl, per hushåll
Rörlig avgift
restavfall per år

Rörlig avgift
matavfall per år

Gemensam avfallslösning, året runt

422 kr
(906 kr)

254 kr
(165 kr)

Gemensam avfallslösning, året runt,
inklusive kärlskåp eller dylikt

1 422 kr
(1 819 kr)

254 kr
(165 kr)

Gemensam avfallslösning, fritidshus

380 kr
(-)

229 kr
(-)

Gemensam avfallslösning, fritidshus,
inklusive kärlskåp eller dylikt

1 280 kr
(-)

229 kr
(-)

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras
Storlek kärl

Antal hämtningar
per år

Grundavgift
per år

140 liter

26

1 125 kr
(1 082 kr)

1 142 kr
(927 kr)

2 267 kr
(2 009 kr)

190 liter

26

1 125 kr
(1 082 kr)

1 459 kr
(1 170 kr)

2 584 kr
(2 252 kr)

Borttagen tjänst
(1 590 kr)

Borttagen
tjänst
(2 672 kr)

676 kr
(586 kr)

1 801 kr
(1 668 kr)

240 liter

26

140 liter

13

1 125 kr
(1 082 kr)
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Rörlig avgift restavfall
per år

Total avgift
per år

190 liter

13

1 125 kr
(1 082 kr)

826 kr
(773 kr)

1 951 kr
(1 855 kr)

240 liter

13

1 125 kr
(1 082 kr)

1 086 kr
(1 082 kr)

2 211 kr
(2 164 kr)

Blandat mat- och restavfall i kärl
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Tabell 5 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl
Storlek kärl

Antal hämtningar
per år

Grundavgift per år

Rörlig avgift per år

Total avgift per år

26

1 125 kr
(1 082 kr)

2 545 kr
(2 353 kr)

3 680 kr
(3 435 kr)

26

1 125 kr
(1 082 kr)

3 697 kr
(2 971 kr)

4 822 kr
(4 053 kr)

190 liter

240 liter
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2.3 Fritidsboende
Avfall från fritidshus hämtas under perioden från och med vecka 15 till och med vecka
42. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår
att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17. Extra hämtning utöver de som ingår i abonnemanget kan
vid behov beställas mot avgift enligt Tabell 17.
Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl
Rörlig avgift
matavfall
per år

Antal
hämtningar
per år

Grundavgift
per år

Rörlig avgift
restavfall
per år

140 liter för restavfall och 140 liter för
matavfall

14 +19*

890 kr

608 kr

370 kr

1 868 kr
(ny tjänst)

190 liter för restavfall och 140 liter för
matavfall

14 +19*

890 kr

825 kr

370 kr

2 085 kr
(2 016 kr)

240 liter för restavfall och 140 liter för
matavfall

14 +19*

890 kr

1 1460 kr

370 kr

2 406 kr
(2 325 kr)

Typ av hushåll och storlek kärl

Total avgift
per år

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med
vecka 34 och
i övrigt varannan vecka.

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras

Antal hämtningar
per år

Grundavgift
per år

Rörlig avgift restavfall
per år

Total avgift
per år

140 liter

14

890 kr
(- kr)

818 kr
(-)

1 708 kr
(ny tjänst)

190 liter

14

890 kr
(856 kr)

1 035 kr
(801 kr)

1 925 kr
1 657 kr)

240 liter

14

890 kr
(856 kr)

1 356 kr
(1 110 kr)

2 246 kr
(1 966 kr)

Storlek kärl
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Blandat mat- och restavfall i kärl
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Tabell 8 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl

Antal hämtningar

Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

per år

per år

per år

per år

190 liter

14

890 kr
(856 kr)

2 019 kr
(1 867,00 kr)

2 909 kr
(2 723 kr)

240 liter

14

890 kr
(856 kr)

2 933 kr
(2 358,00 kr)

3 823 kr
(3 214 kr)

Storlek kärl
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2.4 Flerbostadshus och verksamheter
Restavfall
För matavfall, se Tabell 12. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.
Tabell 9 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl
Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 190 liter

26

1 509 kr (1 634 kr)

Kärl 190 liter

52

2 930 kr (2 827 kr)

Kärl 240 liter

26

2 181 kr (2 429 kr)

Kärl 240 liter

52

3 966 kr (3 567 kr)

Kärl 370 liter

26

2 930 kr (2 839 kr)

Kärl 370 liter

52

5 859 kr (5 666 kr)

Kärl 370 liter

104

12 656 kr (11 618 kr)

Kärl 370 liter

156

20 215 kr (ny tjänst)

Kärl 660 liter

26

4 544 kr (ny tjänst)

Kärl 660 liter

52

9 089 kr (8 824 kr)

Kärl 660 liter

104

19 632 kr (18 090 kr)

Kärl 660 liter

156

31 356 kr (27 797 kr)

Tabell 10 Avgifter för hämtning av restavfall i underjordsbehållare
Antal hämtningar
per år

Rörlig avgift
per år

Mindre än 3 kubikmeter

26

19 623 kr (ny tjänst)

Mindre än 3 kubikmeter

52

41 312 kr (ny tjänst)

Mindre än 3 kubikmeter

104

90 887 kr (ny tjänst)

3 till 5 kubikmeter

26

32 706 kr (ny tjänst)

3 till 5 kubikmeter

52

68 854 kr (66 848 kr)

3 till 5 kubikmeter

104

151 479 kr (ny tjänst)

Storlek
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Container får bara användas i undantagsfall, till exempel vid badplatser och gästhamn.
Schemalagd tömning avser abonnemang med minst tre tömningar med fast
tömningsintervall minst var fjärde vecka. I abonnemang ingår hyra, samt utsättning och
hemtagning av container, i avgift för schemalagd tömning.
Tabell 11 Avgifter för hämtning av restavfall i container upp till 10 kubikmeter:
Tjänst

Avgift

Schemalagd tömning, kr per tömning

2 383 kr (ny tjänst)

Budad tömning, kr per tömning

2 860 kr (ny tjänst)

Matavfall
För restavfall se Tabell 9 eller Tabell 10.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.
I avgiften ingår små (9 liter) papperspåsar till matavfall. För större papperspåsar
tillkommer avgift för papperspåsar till matavfall, enligt Tabell 14.
Tabell 12 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl

Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 140 liter

32

737 kr (ny tjänst)

Kärl 140 liter

52

1 197 kr (oförändrad)

Kärl 140 liter

104

2 586 kr (2 452 kr)

Kärl 140 liter

156

4 130 kr (3 766 kr)

Kärl 370 liter *

32

2 239 kr (ny tjänst)

Kärl 370 liter *

52

3 638 kr (3 591 kr)

Kärl 370 liter *

104

7 858 kr (7 356 kr)

Kärl 370 liter *

156

12 551 kr (11 298 kr)

* 370 liter kärl för matavfall får endast användas efter dispens från kommunen, när det är stora svårigheter att använda 140 liter
kärl.
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Tabell 13 Avgifter för hämtning av matavfall i underjordsbehållare
Antal hämtningar
per år

Rörlig avgift
per år

Mindre än 1 kubikmeter

26

3 452 kr (ny tjänst)

Mindre än 1 kubikmeter

52

7 268 kr (6 840 kr)

Mindre än 1 kubikmeter

104

15 989 kr (ny tjänst)

1 till 1,5 kubikmeter

26

5 483 kr (ny tjänst)

1 till 1,5 kubikmeter

52

11 543 kr (ny tjänst)

1 till 1,5 kubikmeter

104

25 394 kr (ny tjänst)

Storlek

Påsar för matavfall säljs buntvis.
Tabell 14 Avgifter för papperspåsar för matavfall

Storlek

Rörlig avgift per påse

22 liter

2,30 kr (oförändrad)

45 liter

4,65 kr (oförändrad)

60 liter

5,60 kr (oförändrad)

140 liter

7,50 kr (oförändrad)
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Blandat mat- och restavfall
Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.
Tabell 15 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl
Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 190 liter

52

5 181 kr (3 822 kr)

Kärl 240 liter

52

7 011 kr (4 826 kr)

Kärl 370 liter

52

10 359 kr (7 665 kr)

Kärl 370 liter

104

22 375 kr (15 715 kr)

Kärl 370 liter

156

35 739 kr (ny tjänst)

Kärl 660 liter

52

16 068 kr (11 938 kr)

Kärl 660 liter

104

34 707 kr (24 473 kr)

Kärl 660 liter

156

55 435 kr (37 604 kr)

Säck 160 liter

52

Erbjuds inte (3 855 kr)

Tabell 16 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i underjordsbehållare
Antal hämtningar
per år

Rörlig avgift
per år

Mindre än 3 kubikmeter

26

29 488 kr (ny tjänst)

Mindre än 3 kubikmeter

52

62 081 kr (ny tjänst)

Mindre än 3 kubikmeter

104

136 578 kr (ny tjänst)

3 till 5 kubikmeter

26

52 038 kr (ny tjänst)

3 till 5 kubikmeter

52

109 555 kr (ny tjänst)

3 till 5 kubikmeter

104

241 020 kr (ny tjänst)

Storlek
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2.5 Tilläggstjänster för hämtning av avfall i kärl
Tabell 17 Tilläggsavgifter för extra tömning och dragväg
Rörlig avgift per
hämtning

Tjänst
Extra tömning, inom 36 timmar helgfri
vardag, per kärl

254 kr (oförändrad)

Extra säck vid ordinarie tömning

69 kr (oförändrad)

Byte av kärl, gäller ej vid trasigt kärl

Borttagen avgift (276 kr)

Tillägg för dragväg, kr per behållare och
hämtning
11-20 meter

25 kr (oförändrad)

21-30 meter

50 kr (49 kr)

31-40 meter

85 kr (oförändrad)

Returpapper i kärl
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus. Avgift för restavfall och matavfall
tillkommer, se Tabell 9 och Tabell 12 för abonnemang med kärl.
Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.
Tabell 18 Avgifter för hämtning av returpapper i kärl

Antal hämtningar per
år

Rörlig avgift per år

Kärl 190 – 370 liter

13

834 kr (ny tjänst)

Kärl 190 – 370 liter

26

1 283 kr (ny tjänst)

Kärl 190 – 370 liter

52

2 566 kr (ny tjänst)

Storlek

12
174

2.6 Felsorteringsavgift
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov.
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat matoch restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet.
Tabell 19 Felsorteringsavgift
Typ av behållare
Felsortering vid småhus, fritidshus,
flerbostadshus och verksamhet

Avgift kr per behållare och tillfälle
Borttagen avgift (276 kr)

Kärl för restavfall eller matavfall
Container eller underjordsbehållare för
restavfall, matavfall eller grovavfall

300 kr (Ny avgift)

1 500 kr (Ny avgift)
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2.7 Grovavfall och trädgårdsavfall
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall.
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.
Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m.
Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning
kan erbjudas2.
Hämtning som ingår utan tilläggsavgift
En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller
buntar får lämnas per tillfälle.
Hämtning kan beställas, mot avgift
Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas.
Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli enligt ovan,
debiteras avgift för dubbelbemanning.
Tabell 20 Avgift för budad hämtning av grovavfall, utöver hämtning som ingår i abonnemang
Tjänst
Grovavfall, kr per kolli

Avgift
Borttagen avgift (657 kr)

Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall,
inklusive trädgårdsavfall. För hämtning
debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli
Framkörningsavgift, kr per tillfälle

710 kr (Ny avgift)

Avgift baserat på mängd avfall, kr per kolli

50 kr (Ny avgift)

Tilläggsavgift vid hämtning med
dubbelbemanning, utöver ordinarie avgift
ovan. Tilläggsavgift per hämtningstillfälle.

250 kr (Ny avgift)

2

Till exempel hämtas inte piano.

14
176

Grovavfall i container
Fastighetsinnehavare och samfällighetsförening kan beställa container för grovavfall som ställs på
fastigheten en till tre dagar och sedan hämtas. Utställning och hemtagning av container sker under
normal arbetstid. I avgiften ingår utställning, hyra upp till tre dagar, hemtagning och behandling.
Container 10-12 kubikmeter ställs ut beroende på tillgänglig container. Storlek bestäms av
entreprenören.
Tjänsten kan beställas för ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande tjänst med
intervall enligt tabell nedan. Tjänsten beställs minst sex arbetsdagar innan utställning ska ske och
kunden anger vid beställningen hur många dagar containern ska stå på plats.
Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall i container
Tjänst

Avgift

Container vid enstaka tillfälle, kr per tillfälle

3 000 kr (ny tjänst)

Container varannan månad, kr per år

18 000 kr (ny tjänst)

Container en gång per månad, kr per år

36 000 kr (ny tjänst)

Tabell Avgift för hämtning av trädgårdsavfall. Hämtas var 4:e vecka under perioden april - oktober.
Tjänst
370 liter kärl

Avgift
Borttagen tjänst (957 kr)

2.8 Latrin
Hämtning sker inom fem (5) helgfria vardagar efter beställning. Behållare ska vara
förslutet, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Maxvikt per
behållare är 15 kg.
Tabell 22 Hämtning av latrin, per behållare
Tjänst

Avgift

Hämtning, kr per behållare, inklusive
utställning av ny behållare

450 kr (ny tjänst)

Utställning av behållare, ej i samband med
hämtning, per tillfälle och behållare

250 kr (ny tjänst)
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3 Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan
3.1 Definitioner
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av
återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen, insamling och
behandling av grovavfall (en gång per hushåll och år), farligt avfall samt kostnader för
kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.
Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val
av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera.
Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan.
Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet.
Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer,
hotell, båtklubbar med mera, som inte utgörs av boende.
Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning.
Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är
belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se bestämmelser om
farbar väg i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun.
I övrigt gäller samma definitioner som i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds
kommun.

3.2 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för hantering av
det avfall som uppstår på fastigheten och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20
§ miljöbalken. Avgift gällande avfall skall erläggas till Stenungsunds kommun.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund
av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Stenungsunds kommun,
kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress.

3.3 Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft
veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning.
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Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre
avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.

3.4 Grundavgift
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1.
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering,
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.
För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i
grundavgiften:


Tillgång till återvinningscentral



Hämtning av grovavfall vid fastighet en gång per år. Varje hushåll får
lämna sammanlagt högst 10 kollin, föremål eller buntar. Till exempel: 3
stolar + 4 säckar + 3 buntar = 10. Ett kolli, föremål eller bunt får väga
maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m.



Samlare för farligt avfall

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel
företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i
speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende.
Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår avfalls som
kommunen ansvarar för, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

3.5 Abonnemang
Abonnemang för villa och fritidshus
Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang:


Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall
i Tabell 2 för åretruntboende och i Tabell 6 för fritidshus. Kommunen
tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för restavfall.
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och
ska användas innan avfallet läggs i kärlet.



Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och
hämtningsintervall i Tabell 4 för åretruntboende och i Tabell 7 för
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för restavfall. Kompostering
ska anmälas enligt kommunens avfallsföreskrifter.



Blandat mat- och restavfall, se avgifter för olika storlekar på kärl och
hämtningsintervall i Tabell 5 för åretruntboende och i Tabell 8 för
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för blandat mat- och
restavfall.
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För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2,
tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4.
För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter
Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang:


Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 9
och Tabell 10, och abonnemang för matavfall, se Tabell 12 och Tabell 13.
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och
ska användas innan avfallet läggs i behållaren.



Blandat mat- och restavfall, se Tabell 15 för olika storlekar på kärl och
hämtningsintervall.



Returpapper, se Tabell 18 för olika storlekar på kärl och
hämtningsintervall.

3.6 Tilläggstjänster
Extrahämtning
Då större mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten
kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 17.
Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.
Tillägg för dragväg
Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot
tilläggsavgift enligt Tabell 17.
Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid
tomtgräns får inte överstiga 40 meter.
Hämtning av grovavfall
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall.
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.
Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m.
Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning
kan erbjudas3.

3

Till exempel hämtas inte piano.
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Hämtning som ingår utan tilläggsavgift
En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller
buntar får lämnas per tillfälle.
Hämtning kan beställas, mot avgift
Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas.
Avgift betalas enligt Tabell 20. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som
gäller för ett kolli enligt ovan, debiteras avgift för dubbelbemanning.

3.7 Felsortering
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov.
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat matoch restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet.

3.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens avfallsföreskrifter
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i lokala avfallsföreskrifter för
Stenungsunds kommun.
Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
När två närboende hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare4 delar
fastighetsinnehavarna på den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar
för fast grundavgift enligt taxa.
Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens
avfallsföreskrifter.
Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på behållare betalar varje
hushåll abonnemangsavgift enligt
Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer.
Tabell 3. Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer.
Samfällighet får välja alternativ som för flerbostadshus.
Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall
Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4.
Uppehåll i hämtning av avfall
Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och
behandlingsavgift.

4

Enligt § 38 i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun
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Befrielse
Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet
omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.

3.9 Speciella tjänster och undantag
För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där
förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunens
Avfallsverksamhet besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna
avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.

3.10 Indexreglering
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex
A12:1 MD. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 augusti för
beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.
Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift
inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens Avfallsverksamhet.
När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras
på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning,
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

§ 52

Dnr: KS 2018/435

Utökning av VA-verksamhetsområde för Kärr 1:8
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
spillvatten för fastigheten Kärr 1:8 i enlighet med kartbilaga daterad 2021-04-07.
Sammanfattning av ärendet
Kärr 1:8 ingår i dagsläget inte i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten
och spillvatten. I detaljplan, Nr 266 för Småindustri Kärr 1:8, som antogs av
kommunfullmäktige den 4 februari 2008 § 5, står det beskrivet att kommunen skulle dra fram
anslutningspunkt för VA väster om E6:an. Detta är inte utfört och fastigheten har idag enskild
försörjning av dricksvatten och spillvatten. Fastighetsägaren har skickat in en VA-ansökan i
samband med framtagande av närliggande detaljplanerna Kärr 1:13/1:14 och Munkeröd 1:12.
I samband med att VA-utbyggnad görs för dessa antagna detaljplaner är det lämpligt att även
ansluta Kärr 1:8.
Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en geografisk gräns
inom vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser
gäller. Inom detta område har kommunen en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten
och avlopp (spillvatten). För att kunna ta ut taxa enligt LAV (Lag om allmänna vattentjänster)
måste fastigheterna ingå i ett verksamhetsområde
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-07
Kartbilaga 2021-04-07
Översiktskarta 2021-03-30
Beslut skickas till
Lisa.chohan-stromner@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-04-07

Lisa Chohan Strömner
VA-ingenjör

Dnr KS 2018/435

Till kommunfullmäktige

Utökning av VA-verksamhetsområde för Kärr 1:8
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
spillvatten för fastigheten Kärr 1:8 i enlighet med kartbilaga daterad 2021-04-07.
Sammanfattning av ärendet
Kärr 1:8 ingår i dagsläget inte i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten
och spillvatten. I detaljplan, Nr 266 för Småindustri Kärr 1:8, som antogs av
kommunfullmäktige den 4 februari 2008 § 5, står det beskrivet att kommunen skulle dra fram
anslutningspunkt för VA väster om E6:an. Detta är inte utfört och fastigheten har idag enskild
försörjning av dricksvatten och spillvatten. Fastighetsägaren har skickat in en VA-ansökan i
samband med framtagande av närliggande detaljplanerna Kärr 1:13/1:14 och Munkeröd 1:12.
I samband med att VA-utbyggnad görs för dessa antagna detaljplaner är det lämpligt att även
ansluta Kärr 1:8.
Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en geografisk gräns
inom vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser
gäller. Inom detta område har kommunen en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten
och avlopp (spillvatten). För att kunna ta ut taxa enligt LAV (Lag om allmänna vattentjänster)
måste fastigheterna ingå i ett verksamhetsområde
Ekonomiska konsekvenser
Beslut finns om utökat verksamhetsområde för Kärr 1:13 och 1:14 där det angavs att kostnad
för utbyggnaden skulle överstiga intäkterna. Inom samma utbyggnad kan en förbindelsepunkt
även upprättas för Kärr 1:8 vilket ger ytterligare intäkter. Kostnad för drift och underhåll
tillkommer, finansiering sker inom ramen för taxekollektivet.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet medför inte några konsekvenser för barn då det rör sig om småindustri och inga
bostäder.
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Tjänsteskrivelse
2021-04-07

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-07
Kartbilaga 2021-04-07
Översiktskarta 2021-03-30
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Camilla Svensson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Lisa.chohan-stromner@stenungsund.se
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Stenungsunds kommun
Översiktskarta för utökat
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Format
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Tjänsteskrivelse
2021-04-07

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/332

Till kommunfullmäktige

Revidering av trafiksäkerhetspolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar den reviderade trafiksäkerhetspolicyn.
Sammanfattning av ärendet
Beredningen för miljö och fysisk planering har reviderat kommunens Trafiksäkerhetspolicy.
Policyn ska aktualiseras varje mandatperiod utifrån uppdrag från kommunfullmäktige.
I finns stora likheter med den föregående policyn. Förtydligande som gjorts berör gångvägens
betydelse i trafiksäkerhetsarbetet vad gäller såväl trygghet som tillgänglighet samt
kollektivtrafikens roll i samhällsbyggnadsprocessen. Därtill tydliggörs kommunens
järnvägsövergångar och de risker som finns kopplade till detta utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.
Det ska noteras att kommunen enskilt inte äger eller har ett enskilt mandat vad det gäller
kommunens trafiksäkerhetsarbete. Det finns beroenden och behov till dialog, med såväl den
statliga myndigheten Trafikverket som regionen och samfällighetsföreningar i arbetet att öka
trafiksäkerheten i kommunen.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav den 1 september 2008 beredningen för miljö och fysisk planering i
uppdrag att ta fram förslag till svar på motion om kommunens trafiksäkerhetsprogram från
2000. Kommunfullmäktige gav den 8 september 2010 beredningen för Miljö- och fysisk
planering i uppdrag att, utöver det första uppdraget, ta fram förslag till trafiksäkerhetspolicy
för Stenungsunds kommun. Policyn skulle innehålla vision, inriktningsmål och långsiktiga
mål för trafiksäkerhet i Stenungsunds kommun. Enligt kommunens styrande dokument och
enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2012 (§ 217) ska Trafiksäkerhetspolicyn
aktualiseras varje mandatperiod.
Beredningen för miljö och fysisk planering har nu tagit fram en reviderad och aktuell version
av trafiksäkerhetspolicyn.
Förändringar i den reviderade trafiksäkerhetspolicyn

188

Tjänsteskrivelse
2021-04-07

Dnr KS 2021/332

I finns stora likheter med den föregående policyn. Den reviderade planen har dock
uppdaterats med regeringens nya etappmål från 2020 samt ett nytt kapitel rörande agenda
2030 kopplat till mål 3.6 och mål 11.2. Mål 3.6 –”Minska antalet dödsfall och skadade i
trafiken” följer riksdagens beslut om Nollvision. Vad gäller Mål 11.2 –”Tillgängliggör
hållbara transportsystem för alla” så handlar det om att bygga ut kollektivtrafiken, med
särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn,
personer med funktionsnedsättning samt äldre personer1.
Justeringar som gjorts i övrigt är att gångvägarna lyfts in i trafiksäkerhetspolicyn vad gäller
såväl trygghet som tillgänglighet. Därtill har kommunens järnvägsövergångar och de risker
som finns kopplade till detta utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv lyfts in. Policyn fastställer
att alla järnvägsövergångar ska vara bevakade och att det ska finns planskilda korsningar
mellan fordonstrafik och spårbunden trafik.
Ekonomiska konsekvenser
Tydligare prioritering av gångvägar kan innebära ökade ekonomiska kostnader men behöver
bedömas i varje enskilt fall. Förvaltningen bedömer samtidigt att gångvägar till hög grad idag
redan anses vara standard vid ny- och ombyggnation.
Barnkonsekvensanalys
Barn nyttjar oftare gång- och cykelvägar än vuxna. Genom den reviderade planen förtydligas
gångvägarnas betydelse och jämställs med såväl cykelvägar som vägar för fordon. Detta
främjar barns trafiksäkerhet.
Juridiska bedömningar
Att notera är att ansvar för systemutformning av vägar som finns inom kommunens
geografiska område delas av såväl Trafikverket, kommunen och samfällighetsföreningar
(enskilda vägar). Kommunens trafiksäkerhetsarbete och de förebyggande arbete som
genomförs kontinuerligt ägs därmed inte helt av kommunen själv. En samordning och dialog
behöver därför finnas med såväl den statliga myndigheten som de flera
samfällighetsföreningar som finns i kommunen. Detta gäller framförallt Trafikverkets vägar
då ofta har högre hastighetsbegränsningar vilket generar större risker. Trafikverket är också
ansvarig myndighet vad gäller järnvägarna och de järnvägsövergångar som finns i
kommunen.
Vad gäller kollektivtrafik är det en fråga som står utanför kommunens ansvarsområde men
kommunen sätter samtidigt ramarna för att möjliggöra kollektivtrafik i sitt arbete med
samhällsplanering. En god dialog med regionen är samtidigt avgörande för att säkerställa mål
11.2 - Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla.
1

www.globalamalen.se
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Policy
En policy anger kommunens förhållningssätt och principiella ställningstagande eller syn i en
viss fråga eller område. Policy ska vara vägledande för beslut och styrning. Policys är få,
långvariga och kan vanligtvis skrivas kortfattat. Policys har samma status som vision och
används endast när visionen inte anses täcka ett visst behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-27
Trafiksäkerhetspolicy - reviderad 2021
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad
Daniel Jerling
Sektorchef

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Trafiksäkerhetspolicy
1. Bakgrund
År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att Nollvisionen ska vara grunden för
trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. På sikt ska ingen behöva dödas eller allvarligt skadas inom
vägtransportsystemet.
I februari 2020 beslutade Regeringen om ett nytt etappmål, där antalet omkomna i vägtrafiken
ska halveras till år 2030, och allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent.
Utgångsvärden är medelvärden av utfallen år 2017–2019.
För Stenungsund innebär detta i faktiska tal max 0,33 omkomna samt maximalt 3,75 allvarligt
skadade per år i vägtrafiken år 2030.
För att nollvisionen ska kunna uppnås krävs ett delat ansvar för trafiksäkerheten enligt
följande princip:
Systemutformarna har alltid det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets utformning,
skötsel och användning och har därmed tillsammans ett ansvar för hela systemets
säkerhetsnivå.
Trafikanterna har ansvar för att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att följa
gällande förordningar och lagar.

2. Trafiksäkerhetsvision för Stenungsunds kommun
Stenungsund ska vara en kommun där alla lätt tar sig fram genom säkra och trygga
trafikmiljöer i hela kommunen.

3. Inriktningsmål
3.1 Trafiksäkerhetsmål i Agenda 2030
I Agenda 2030 finns två mål med inriktning mot trafiksäkerhet, det är mål 3.6 ”Minska antalet
dödsfall och skadade i trafiken” och mål 11.2 ”Tillgängliggör hållbara transportsystem för
alla”. Båda målens innebörd omfattas av inriktnings- och effektmålen.
3.2 God planering vid framtagande av nya planer
Vid framtagande av nya detaljplaner ska trafiksäkerhetsfrågorna särskilt beaktas. Trafikfrågor
ska behandlas vid framtagandet av ny översiktsplan och därför ska arbetet med
trafiksäkerhetspolicy aktualiseras med samma intervall som översiktsplanen.
3.3 Värna om hög trafiksäkerhet på alla vägar i kommunen
Kommunen bestämmer själva om åtgärder på de kommunala vägarna, men kan också aktivt
vara med och påverka åtgärder på statliga vägar, järnvägar och enskilda vägar. Särskild vikt
ska läggas på åtgärder som gynnar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. En viktig
del i att säkerställa hög trafiksäkerhet är att tillse att samtliga järnvägsövergångar är bevakade
och att det finns planskilda korsningar mellan fordonstrafik och spårbunden trafik.
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3.4 Ett vägnät med god standard
Ett väl underhållet vägnät, inkluderat både biltrafik-, gång- och cykelvägnät, kan förhindra
många trafikolyckor. En hög och jämn standard ska eftersträvas.
3.5 Öka kunskap och engagemang
Medborgare i kommunen ska ha god kunskap och förståelse för trafiksäkerhet. Kommunen
ska arbeta aktivt med goda exempel för att öka engagemanget för trafikfrågor.
Trafikundervisning i skolan ska på ett tidigt stadium ge barnen goda förutsättningar att
succesivt öka sina möjligheter att genom eget handlande klara sig bättre i trafiken.

4. Långsiktiga effektmål
4.1 Färre trafikskadade
Inom Stenungsunds kommun är det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt till följd av en trafikolycka. Särskild vikt i arbetet med att minimera risken för
allvarliga tillbud i trafiken ska läggas på åtgärder för barn, äldre, funktionshindrade och
oskyddade trafikanter.
4.2 Bättre tillgänglighet
Trafiksystemet ska utformas och planeras så att oskyddade trafikanter ges möjlighet att med
lätthet ta sig till viktiga mål. Det långsiktiga målet är att kommunens tätorter ska bindas
samman med gång- och cykelvägar. Inom Stenungsund ska det finnas sammanhängande
gång- och cykelvägar från bostadsområden och in till centrum, större arbetsplatser inklusive
skolor och Nösnäsgymnasiet samt kollektivtrafiknav. Fordonstrafikens framkomlighet ska
vara god längs det övergripande huvudvägnätet.
4.3 Ökad trygghet
Alla trafikanter ska kunna känna sig trygga när de vistas i trafiken. Gång- och cykelvägarna
inom kommunen ska vara väl upplysta och i möjligaste mån vara väl åtskilda från
fordonstrafiken. Växtlighet i närheten av vägar ska hålla en standard så att inte sikten skyms
eller otrygghet skapas. Skyltning längs vägar, gång- och cykelvägar ska vara komplett samt
lätt att förstå.

193

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

§ 34

Dnr: KS 2021/194

Inriktningsbeslut om att ta fram förslag för ny lokalisering av
Tennisklubbens inomhusplaner vid arenaområdet i Stenungsund
tätort
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med lokalisering av ny
tennishall för Stenungsunds Tennisklubb inom Stenung 4:109 med flera vid arenaområdet,
Stenungsund. Uppdraget omfattar arbete med markupplåtelseavtal samt detaljplaneändring.
Förvaltningen får i uppdrag att se över vilken driftsform tennishallen ska bedrivas i.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Tennisklubb (STK) har deltagit i detaljplanearbetet som påbörjades 2007 vid
gamla SIF-området. Då planarbetet nu återupptagits inkom STK den 23 november 2020 med
begäran om upplåtelse av mark för ny tennishall vid arenaområdet. Berörda fastigheter är
delar av Nösnäs 1:7, Nösnäs 1:284 och Stenung 4:109. STK önskar tillgång till kommunal
mark för en tennishall med minst fyra banor, läktare, omklädningsrum, möteslokaler och
andra nödvändiga faciliteter samt tillgänglig angöring. Förvaltningen bedömer att det inte
finns investeringsmedel för att bygga en tennishall inom nuvarande planeringshorisont. Det är
därmed tomträtt eller arrendeavtal förvaltningen kommer arbeta vidare med.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Lundberg (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över vilken driftsform
tennishallen ska bedrivas i.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S)
förslag och konstaterar att så sker.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
jessica.andersson2@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-02-22

Peter Nilsson
Planarkitekt

Dnr KS 2021/194

Till kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut om att ta fram förslag för ny lokalisering av
Tennisklubbens inomhusplaner vid arenaområdet i Stenungsund
tätort
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med lokalisering av ny
tennishall för Stenungsunds Tennisklubb inom Stenung 4:109 med flera vid arenaområdet,
Stenungsund. Uppdraget omfattar arbete med markupplåtelseavtal samt detaljplaneändring.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Tennisklubb (STK) har deltagit i detaljplanearbetet som påbörjades 2007 vid
gamla SIF-området. Lokalisering av tennishall vid storindustrierna på Gärdesvägen är inte
helt optimal, vidare är inte hallen tillgänglighetsanpassad och saknar läktare. STK:s ambition
är att ombilda fastigheten till verksamhetsändamål och hitta ny lokalisering för att kunna
utvidga sin verksamhet med fler tennisbanor. Då planarbetet nu återupptagits inkom STK den
23 november 2020 med begäran om upplåtelse av mark för ny tennishall vid arenaområdet.
Berörda fastigheter är delar av Nösnäs 1:7, Nösnäs 1:284 och Stenung 4:109.
STK nyttjar idag tre utomhusbanor vid arenaområdet. En samlokalisering kan vara
fördelaktigt då omklädningsrum och utrustning lätt kan delas. Tränare och spelare, som främst
är ungdomar utan bil, kan förflytta sig mellan utom- och inomhusbanorna och det finns väl
utbyggda gång- och cykelförbindelser att ta sig till och från Arenaområdet. Arenaområdet kan
stärkas och gynnas av ett utökat utbud av idrott och genom att samla flera hallar kan dessa
även samnyttjas vid andra evenemang.
Genom inriktningsbeslutet påbörjar förvaltningen arbete med avtal för markupplåtelsen.
Förslagsvis görs detta genom tomträtt med den kommunala fastigheten som säkerhet, eller
arrende med kommunen som borgensman. Parallellt utreder förvaltningen möjlighet till
detaljplaneändring för byggnationen. Planstart kan beslutas när kommunen och STK är
överens i stort om villkoren för markupplåtelsen.
Beskrivning av ärendet
Stenungsunds Tennisklubb (STK) inkom med en begäran om upplåtelse av mark för ny
tennishall 2020-11-23. Fastigheterna som berörs är delar av Nösnäs 1:7, Nösnäs 1:284 och
Stenung 4:109. Under senhösten 2020 har olika verksamheter inom förvaltningen haft möte
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Tjänsteskrivelse
2021-02-22

Dnr KS 2021/194

med STK på plats för att stämma av respektive parters synpunkter; inga hinder har
framkommit.

Utsnitt från kartportalen av del av Stenungsund tätort med tänkt lokalisering markerad i blått.
STK önskar tillgång till kommunal mark för en tennishall med minst fyra banor, läktare,
omklädningsrum, möteslokaler och andra nödvändiga faciliteter samt tillgänglig angöring.
Att kommunen fortsatt äger all mark ger större möjligheter att kunna utveckla området framåt.
Tennisklubben föreslår därav följande tre alternativ:
1) Kommunen uppför tennisanläggningen som hyrs ut till klubben i ett långsiktigt
hyresavtal.
2) Tomträtt med tomträttsavgäld där klubben finansierar och uppför ny tennishall.
3) Arrende över lång tidshorisont där kommunen ställer sin borgen intill en kapitalskuld
som kan utgöra en motsäkerhet för klubbens finansiering av anläggningen (lös
egendom).
Förvaltningen bedömer att det inte finns investeringsmedel för att bygga en tennishall inom
nuvarande planeringshorisont. Det är därmed tomträtt eller arrendeavtal förvaltningen
kommer arbeta vidare med.
Nuvarande detaljplan S43 medger idrott, men aktuell plats får inte bebyggas, därför behövs en
planändring som kan göras genom enkelt förfarande med ett samråd och därefter antagande.
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Tjänsteskrivelse
2021-02-22

Dnr KS 2021/194

Det finns framförallt två varianter av hallar som bedömts lämpliga. Kommande planarbete
undersöker vidare hur det kan byggas ut och även öka tryggheten i området.
1. Fyra banor intill varandra där serviceutrymmen, läktare och liknande placeras bakom
baslinjen. Enkelt att nå respektive bana utan att störa spelare på andra banor, samt lätt
för åskådare att se. Tänkt gång- och cykelväg framför byggnaden mot bäcken skulle
då kantas av entrésituationen där de flesta fönster i byggnaden kommer tillskapas.

Skiss på hur alternativ 1 kan se ut vid utbyggnad.
2. Fyra banor med avdelning mellan bana två och tre av en cirka 10 meter bred sektion
för serviceutrymmen. Spel på övriga banor stör inte. Tänkt gång- och cykelväg
framför byggnaden mot bäcken skulle få en central entrésituation. För att få till en bra
trygghet kan delar med tennisbanor behöva glasas upp. Entrén förskjuts från
angöringen vilket kan medföra svårighet att få tillstånd tillgänglig parkering inom 25
meter från entrén. Förslaget tar lite mindre yta i anspråk än förslag 1.

198

Tjänsteskrivelse
2021-02-22

Dnr KS 2021/194

Skiss på hur alternativ 2 kan se ut vid utbyggnad.
STK har cirka 270 medlemmar varav många som är i träning är juniorer. En tvåbanors-hall
finns sedan 1980-talet på Gärdesvägen 13, STK har behov av att utöka verksamheten.
Serviceutrymmena är inte tillgänglighetsanpassade och i behov av renovering. STK har
deltagit i detaljplanearbetet som påbörjades 2007 vid gamla SIF-området (KS 2019/79). Det
har dragit ut på tiden då bygglov inte kunnat ges utifrån gällande detaljplan och
detaljplanearbetet ännu inte är klart. Klubben kommer under 2021 att starta upp Paratennis, i
samarbete med Ljungskiles Tennisförening, SvTf och RF.
Vid arenaområdet finns tre utebanor som STK sköter för kommunens räkning genom ett avtal
som tecknas för varje år. Även arenaområdet kan stärkas och gynnas av ett utökat utbud av
idrott och genom att samla flera hallar kan dessa även samnyttjas vid andra evenemang.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen får kostnader för att ta fram förslag på hur marken ska kunna upplåtas. Samtidigt
beräknas en intäkt erhållas när marken upplåtes. Kommunen får kostnader för att ta
genomföra en planändring. Planarbetet finansieras genom planavtal med exploatören
(tennisklubben).
Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn kommer att utredas vidare i kommande planarbete. Trygga och säkra
stråk för barn att ta sig till och från en tennishall placerade vid arenaområdet bedöms som en
stor förbättring i jämförelse med dagens placering vid storindustrierna på Gärdesvägen.
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Juridiska bedömningar
Juridiska bedömningar kommer att göras vidare i kommande arbete kring upplåtelse av mark
och ändring av detaljplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-01
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef/funktionschef

Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
jessica.andersson2@stenungsund.se
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Allmänna utskottet
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§ 51

Dnr: KS 2021/115

Ansökan om planbesked för detaljplan för centrum och bostäder på
Näs 1:55, Krysset i Ödsmål
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för ansökan på Näs 1:55, Krysset i
Ödsmål. Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart.
Detaljplanen beräknas kunna ges planstart tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast
2029.
Sammanfattning av ärendet
På grund av att Stenungsund kommun i samarbete med exploatör planerar för en ny förskola i
Ödsmål, sökte Näs 1:55 Fastighets AB den 2 februari 2021 om planbesked för att kunna
bygga om eller ersätta nuvarande lokal för Ekenäs förskola som kommunen har för avsikt att
ersätta med byggnader för centrum och bostäder. Det föreslås uppföras cirka 20 lägenheter
och cirka 2000 kvadratmeter centrum lokaler. Området är idag inte detaljplanerat och
befintliga förskolelokaler är ombyggda och har tidigare varit en del av en drivmedelsstation
och affärslokal.
ÖP 2020 utpekar ett område för bostäder inom 10–20 år med en markering och siffran B21.
Det aktuella området gränsar till tänkt planområde. Eftersom sökt förändring inte helt kan
styrkas av Översiktsplanen föreslås planarbetet ske med utökad förfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900 (PBL). En ny detaljplan med önskad användning går däremot i linje med
kommunens Vision 2035 och Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild.
Detta främst då området ligger inom gångavstånd till befintlig service och god kollektivtrafik
och medger blandad stadsmiljö med fler bostäder.
Området har tidigare kallats för krysset och är en central punkt i Ödsmål. Planområdets
placering med föreslagen användning av centrum och bostäder bedöms som lämpligt. För att
undersöka om föreslagen användning är lämplig bedöms bland annat
gestaltning/volymstudier, dagvatten, risker, luftkvalitet, buller, föroreningar och trafik utredas
vidare i planarbetet. Det bedöms vara lämpligt att samköra denna detaljplan med pågående
arbete för att kunna få tillstånd ett område som tar hänsyn till båda detaljplanerna och för att
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

kunna dela på kommunens tid för planläggning, utredningar och andra kostnader som
exempelvis exploateringskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-01
Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
oskar.roussakis@stenungsund.se
markus@gekodack.se
johnlindgrensbyggservice@gmail.com
per@almofast.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Peter Nilsson
Planarkitekt

Dnr KS 2021/115

Till kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked för detaljplan för centrum och bostäder på
Näs 1:55, Krysset i Ödsmål
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för ansökan på Näs 1:55, Krysset i
Ödsmål. Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart.
Detaljplanen beräknas kunna ges planstart tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast
2029.
Sammanfattning av ärendet
På grund av att Stenungsund kommun i samarbete med exploatör planerar för en ny förskola i
Ödsmål sökte Näs 1:55 Fastighets AB den 2 februari 2021 om planbesked för att kunna bygga
om eller ersätta nuvarande lokal för Ekenäs förskola som kommunen har för avsikt att ersätta
med byggnader för centrum och bostäder. Det föreslås uppföras cirka 20 lägenheter och cirka
2000 kvadratmeter centrum lokaler. Området är idag inte detaljplanerat och befintliga
förskolelokaler är ombyggda och har tidigare varit en del av en drivmedelsstation och
affärslokal.
ÖP 2020 utpekar ett område för bostäder inom 10–20 år med en markering och siffran B21.
Det aktuella området gränsar till tänkt planområde. Eftersom sökt förändring inte helt kan
styrkas av Översiktsplanen föreslås planarbetet ske med utökad förfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900 (PBL). En ny detaljplan med önskad användning går däremot i linje med
kommunens Vision 2035 och Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild.
Detta främst då området ligger inom gångavstånd till befintlig service och god kollektivtrafik
och medger blandad stadsmiljö med fler bostäder.
Området har tidigare kallats för krysset och är en central punkt i Ödsmål. Planområdets
placering med föreslagen användning av centrum och bostäder bedöms som lämpligt. För att
undersöka om föreslagen användning är lämplig bedöms bland annat
gestaltning/volymstudier, dagvatten, risker, luftkvalitet, buller, föroreningar och trafik utredas
vidare i planarbetet. Det bedöms vara lämpligt att samköra denna detaljplan med pågående
arbete för att kunna få tillstånd ett område som tar hänsyn till båda detaljplanerna och för att
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Tjänsteskrivelse
2021-04-01

Dnr KS 2021/115

kunna dela på kommunens tid för planläggning, utredningar och andra kostnader som
exempelvis exploateringskostnader.
Beskrivning av ärendet
Översiktsplanen 2020 beskriver Ödsmål enligt ”Utgångspunkten är att Ödsmål på sikt ska
kunna utvecklas till ett samhälle med nya bostäder i olika boendeformer, för att ge tillräckligt
underlag för basservice i ett lokalt centrum med närbelägna arbetsplatser. Flera stora områden
pekas ut och totalt uppskattas ca 600 bostäder kunna byggas ut.”

Kartutsnitt över Ödsmål med sökt planområde markerat i blått.
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Skiss och referensbild från sökande på önskad exploatering.
Området är idag bebygg med låga volymer som är ombyggda till en förskola. Gården i
sydväst och norr utgör skolgård och mot Uddevallavägen i öster finns en parkering.
Runtomkring utgörs marken av jordbruksmark som föreslås omvandlas i pågående planarbete
i väster. Platsen är en central punkt i Ödsmål och en utveckling av centrumkaraktär där även
utrymme ges för centrumfunktioner kan stärka Ödsmåls möjligheter till en levande by.
Kommande byggnaders höjd bör studeras vidare med hänsyn till omkringliggande strukturer
som kyrkan och kommande exploatering men bör utformas högre än idag för att tillåta
bostäder nära denna knutpunkt med tillgång till kollektivtrafik utan behov av eget fordon så
att så många bostäder som möjligt kan tillskapas.
För att undersöka om centrum och bostäder är lämpligt behöver bland annat följande utredas
vidare:


Mötet mot Näsvägen och väg 770 gällande gränser, gång- och cykelvägar,
gatubredder, infart och hur den tänkta centrumbyggnaden möter gatorna på ett
stadsmässigt sätt anpassat till Ödsmåls skala. Vilka höjder och vilken utbredning är
lämpligt i förhållande till omkringliggande strukturer, parkeringsbehov, landskap och
pågående planarbeten, samt hur dessa kopplar an mot kommande och befintligt
gällande stråk.



En fornlämning väster om planområdet.



Luftkvalitet och buller från vägar och industrier i söder bör undersökas. Riskerna från
industrin inom området för riksintresse för industri har bedömts vara utredda i tidigare
säkerhetsutredningar och gällande gränslinjer anses vara lämpliga. Riskerna behöver
förklaras och säkerställas vidare i planarbetet.



Markföroreningar bör undersökas och utredas för att säkerställa kraven kring hälsa i
detaljplanen.



Planområdet omfattas inte av kommunalt VA men föreslås göra det efter detaljplanen
vunnit laga kraft. Det finns inga kommunala dagvattensystem och hanteringen av
dagvatten och miljökvalitetsnormer måste undersökas vidare i planarbetet.



Geotekniskt säkerställa möjligheten att uppföra tänkt exploatering.

Ekonomiska konsekvenser
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Exploatör får kostnader för planarbete. Kostnaderna regleras med planavtal enligt gällande
taxa. Kommunen beräknas inte få tillkommande kostnader som inte kan täckas via
exploateringsavtal eller med gällande taxor.
Barnkonsekvensanalys
Barn som kommer bo i och besöka tillkommande bostäder och centrum kan använda
befintliga gång- och cykelvägar utom från väster, där det idag inte finns någon gång- och
cykelväg. I närområdet finns detaljplaner med planer på en ny förskola och cirka 70 bostäder
med centrum i direkt anslutning kan barn själva utföra vissa ärenden. Några av barns
målpunkter kräver passage som ej är planskild. Exempelvis förbi väg 770 mot Ekenässkolan
och bostadsområdet i öster.
Juridiska bedömningar
Eventuella överenskommelser med planarbete i väster kan bli aktuella. En del av Näsvägen
och cirkulationen Göteborgsvägen ligger inom fastigheten vilket behöver hanteras inom
detaljplanen och dess genomförande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-01
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef/funktionschef

Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
oskar.roussakis@stenungsund.se
markus@gekodack.se
johnlindgrensbyggservice@gmail.com
per@almofast.se
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Fabiana Tomé
Planarkitekt

Dnr KS 2018/602

Till kommunstyrelsen

Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om granskning
detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 3:34, Jörlandaskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 3:34,
Jörlandaskolan samt att med föreslagna justeringar upprätta granskningshandlingar och skicka
ut planförslaget på granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2019 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheterna Kyrkeby 3:33 och 3:34.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag
saknas tillräckliga utrymme för undervisning och antalet elever förväntas att öka i framtiden.
Den gällande byggnadsplanen tillåter inte det behov av utbyggnad som finns, vilket föranleder
att en ny detaljplan måste tas fram för att kunna bygga ut och tillgodose skolans behov.
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplanen drivs med
standardförfarande enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd mellan den 3 och 24 september 2020. Totalt
17 yttranden inkom. Kompletterande utredningar avseende geoteknik, dagvatten och skyfall,
trafik och buller har med anledning av inkomna yttranden genomförts och arbetats in i
planförslaget. Mindre ändringar av byggrätten har genomförts.
Planförslaget föreslås skickas ut på granskning i maj-juni 2021.
Beskrivning av ärendet
Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja
arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan. Detaljplanens syfte är att pröva
möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckliga utrymme för
undervisning och antalet elever förväntas att öka i framtiden. Skolans utbyggnad behöver vara
i anslutning till den befintliga byggnaden på grund av funktions- och trafiksäkerhetsmässiga
skäl.
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i Jörlanda centrum som
ligger mellan väg 574 och E6. Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs
av fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster avgränsar
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planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster av väg 574 (Bagarevägen).
Norrut gränsar planområdet till befintlig bebyggelse.

Figur 1: Översiktskarta med planområdet
Detaljplaneområdet upptas dels av bebyggd mark i den norra delen, dels av gräsmark i den
södra delen av området. I anslutning till den södra delen av planområdet finns det en
hällristning. En åkerholme som utgörs av två mindre berghällar finns i kombination med
fornminnet. I den östra delen av området längs plangränsen finns det en bäck som är ett
biflöde till Jörlandaån som ansluts söder om planområdet. Planområdet ligger inom ett
villaområde. Söder om detaljplaneområdet, cirka 300 meter finns Jörlanda kyrka och på andra
sidan av väg 574 (Bagarevägen) finns det ett bageri. Livsmedelsbutik och pizzeria finns norr
om planområdet i anslutning till pendelparkering. Den gamla järnvägsstationen, som har en
annan funktion idag, och E6 ligger öster om planområdet. På fastigheten Kyrkeby 3:34 söder
om Jörlandaskolan står tillfälliga moduler med klassrum som har ett tidsbegränsat bygglov
som går ut maj 2021.
Planförslaget prövar markens lämplighet för en tillbyggnad av skolan i ett till två plan med
tillhörande ytor för lek, parkering, angöring för leverans, samt idrottshall.
Skolan planeras i anslutnings till de befintliga byggnader och där befintliga träd och
vegetation ska bevaras och integreras på ett lekfullt sätt i barnensmiljö. Placering och
utformning av skolbyggnader samt kring ytor sker på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
landskapets karaktär och topografi. Gestaltningsmässigt utformas skolbyggnaderna med
hänsyn till de befintliga byggnaderna så att platsens identitet förstärkas.
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen ÖP2020:s intentioner samt i linje
med Stenungsunds kommuns vision och målsättning för skolor.
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Detaljplanens genomförande bedöms av kommun och länsstyrelse inte innebära betydande
miljöpåverkan. Undersökningssamråd med Länsstyrelsen gällande bedömning av
miljöpåverkan genomfördes den 17 april 2020.
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 3 och 24 september 2020. 17 yttranden inkom från
myndigheter, privatpersoner och andra intressenter, varav flera med synpunkter. Dessa
besvaras i samrådsredogörelsen. Med anledning av synpunkter som framförts i samrådet
kommer följande ändringar att arbetas in i planförslaget:
Skyfall och dagvatten:
Dagvattenutredning har uppdaterats med bland annat simulering av föreslagna åtgärder för
hantering av skyfall.
Geoteknik:
Ett PM som kompletterar utredningen har tagits fram.
Buller:
En utredning har gjorts sedan samrådet.
Trafik:
Trafikutredning har uppdaterats och trafikalstring för detaljplanen har tagits fram.
Därtill kommer även vissa ändringar avseende bebyggelsens omfattning och utformning samt
administrativa bestämmelser att införas i plankartan. Dessa ändringar bedöms inte innebära
någon betydande förändring av byggrätten gentemot det planförslag som var ute på samråd i
september 2020. Granskningstiden föreslås förläggas till tre veckor i maj-juni månad 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för detaljplanearbete regleras i påskrivet plankostnadsavtal (2019-03-11).
Kostnader för genomförandet av detaljplanen regleras i överenskommelse inför antagandet av
detaljplanen. Det kommer att behöva byggas ut en förbättrad gång- och cykelväg. Utredningar
av förutsättningar och kostnader pågår och kommer redovisas längre fram i processen.
Barnkonsekvensanalys
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för skolor. Arbetet med
den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut idag och de förutsättningar som finns för
att uppnå en bra skolmiljö. En dialog-workshop genomfördes vid skolan med elever i årskurs
5 för att så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som berör barnens närmiljö och ge dem
inflyttande i planeringen. Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som
bedöms positiv för både barn och vuxna i närområdet. Ny matsal och idrottssal är några av de
punkter som elevernas har uttryckt som förslag på förbättringar.
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Samrådredogörelse för detaljplan Kyrkeby 3:33 och 3:34,
Jörlandaskolan
Samrådshandlingen är upprättad 2020-08-03
Hur samrådet bedrivits
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2020-09-03 -2020-09-24.
Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser,
sakägare och övriga berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning
upprättad 2020-08-03.
Förslaget har även varit tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset,
Strandvägen 15, Stenungsund samt Kulturhuset Fregatten, Fregatten 1, Stenungsund.
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900).
Bakgrund
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i Jörlanda centrum som
ligger mellan väg 574 och E6. Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs
av fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster avgränsar
planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster av väg 574 (Bagarevägen).
Norrut gränsar planområdet till befintlig bebyggelse.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag
saknas tillräckliga utrymmen för undervisning samt att antalet elever förväntas öka i
framtiden. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja
arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 §259 att skicka ut planförslaget på samråd i enlighet
med 5 kap 11§ plan-och bygglagen (PBL 2010:900).
Inkomna synpunkter och kommentarer
Under samrådet har 17 yttranden inkommit. Samtliga yttranden sammanfattas och
kommenteras nedan.
Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl.
1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2020-09-28
Länsstyrelsen samlade bedömning
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Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Kommunen behöver bearbeta förslaget beträffande hantering av buller, skyfall och
geoteknik samt tydliggöra om hur bergsläntens rensning av vegetation ska säkerställas
i planförslaget. Kommunen bör också beakta frågor som berör naturen.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med avseende på buller och
risker i följde av skyfall samt geotekniska frågor måste lösas på ett tillfredsställande
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av en detaljplan enligt
förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt 11 kap.10§ PBL
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem
prövningsgrunderna.
Buller
När det gäller buller som kommer från trafik är det bättre att i planhandlingarna
hänvisa till Naturvårdsverkets vägledning än till Boverkets vägledning gällande
verksamhetsbuller.
”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”NV-01534-17
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/bullerskolgard/vagledning-riktvarden-buller-skolgard-2017-08-28.pdf
Eftersom det är en ny planering av skolgården och tillkommande byggnader som kan
dämpa buller från Bagarevägen /länsväg 574 så bör riktvärdena för ny skolgård
användas.
Den i planbeskrivningen redovisade bullerutredningen är översiktlig och visar inte på
en detaljerad nivå hur bullernivåerna kan bli på skolgården. Till granskningsskedet bör
en ny och mer ändamålsenlig bullerutredning tas fram. En bullerutredning ska tas fram
om det inte är uppenbart obehövligt. Länsstyrelsen anser att det finns skäl att ta fram
en bullerutredning för det här planförslaget.
Det behöver även finnas planbestämmelser som säkerställer att det finns
vistelseområden inom planområdet som uppfyller lämpliga bullerkrav alternativt så
placeras byggnaderna genom planbestämmelser på sådant sätt att bullernivåerna

212

Bilaga
2020-09-03

Dnr KS 2018/602

uppfylls. I samrådsförslaget finns ingen bestämmelse om var byggnaderna ska
placeras och därmed finns inga garantier för att bullernivåerna uppfylls.
Risk för översvämning
Skyfall
Höjdsättning av byggnader och skolgård ges som förslag på åtgärd för att skapa en
skyfallsled bort från skolgården och byggnader. Det finns dock inga förslag på
höjdsättning eller vilken lutning som krävs på marken för att klara att leda bort vattnet
vid ett skyfall. Beräkningar eller simuleringar i dagvattenutredningen som visar att
detta är tillräckliga åtgärder saknas. Då vattendjupen är stora och planerad bebyggelse
är en skola, är det viktigt att kommunen säkerställer att de åtgärder som presenteras för
att hantera konsekvenserna vid ett skyfall är tillräckliga. Ny bebyggelse ska planeras
så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100årsregn. Kommunen behöver också säkerställa framkomligheten, det ska gå att ta sig
till och från byggnaderna på ett säkert sätt vid ett skyfall.
Kommunen har tagit fram en dagvattenutredning där konsekvenserna av ett skyfall
beskrivs. I dagvattenutredningen skriver man att man har använt ett regn på 50 mm,
men det framgår inte vilken varaktighet regnet har eller vilken klimatfaktor som
använts för att få med effekterna av mer intensiv nederbörd i ett framtida klimat. I
dagvattenutredningen framgår att skyfallsproblematiken försämras vid föreslagen
exploatering. På befintlig skolgård uppstår ett instängt område där vattennivån vid ett
skyfall uppgår till 45 cm och på västra sidan om föreslagen byggnad vid entréer till
byggnaden uppstår ett vattendjup på 15 cm. Det framgår inte av underlaget om det
finns befintliga entréer på befintlig skolbyggnad som drabbas vid översvämning på det
instängda området på skolgården.
Geotekniska frågor
SGI har lämnat ett yttrade daterat 2020-09-25 som bifogas i sin helhet. SGI anser att
beräkningen för sektion A behöver justeras med avseende på hållfastheten i
torrskorpeleran för att få en korrekt stabilitetsberäkning. Nu redovisas inte den rätta
säkerheten mot skred och det går därför inte att bedöma om stabiliteten är
tillfredsställande.
SGI skriver också, ”Om det inte kan uteslutas att ytan mellan skolbyggnaden och
vattendraget kommer belastas blir frågeställningen om större jorddjup aktuell och bör i
så fall medföra att en känslighetsanalys utförs med avseende på detta i de
beräkningssektioner som kan påverkas av en sådan förändring”.
Flera planbestämmelser, såsom prickmarkering och n1-n4, reglerar det här området.
Det framgår dock inte vilken typ av dagvattenåtgärd som föreslås. Det framgår inte
heller om dagvattenåtgärd/er skulle kunna påverka stabiliteten. Om dagvattnet avleds
till bäcken behöver även en erosionsbedömning göras med avseende på utloppen.
Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter.
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Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge
råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det
behövs från allmän synpunkt.
Natur utanför planområdet
Länsstyrelsen ser i grunden positivt på att trädridån mot bäcken i öst lämnas
utanför planområdet. Samtidigt är det då viktigt att ha i åtanke att åtgärder för
genomförandet av detaljplanen inte får få negativa konsekvenser för naturmiljön
utanför planområdet. Länsstyrelsen noterar bland annat att de
svackdiken som föreslås i dagvattenutredningen påverkar mark utanför
planområdet.
Det är även positivt att hänsyn tas genom planbestämmelser som reglerar ingrepp i
mark, vegetation och träd. Även här noterar dock Länsstyrelsen att
de föreslagna åtgärderna för att hantera dagvatten riskerar att hamna i
konflikt med de föreslagna planbestämmelserna.
Biotopskyddsobjekt
Det bör utredas om det obrukade området i mitten av gräsmarken, i planområdets
södra del, är en åkerholme eller inte. Och om denna i så fall omfattas av det generella
biotopskyddet (7 kap 11 § miljöbalken).
Fladdermus
Det finns rapporterade fynd av tre fladdermusarter i närområdet och med tanke på att
lövskogsklädda trädridåer utmed vattendrag är en viktig miljö för fladdermöss bör
man ha detta i åtanke vid planeringen av området.
Ljussättningen av området ner mot bäcken bör utformas på ett sätt så att ljuset riktas
bort från trädridån.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen har ur arkeologisk synvinkel inget att erinra då avståndet mellan den
aktuella fornlämningen och närmast exploaterad yta ej understiger 40 meter.
Undersökningssamråd
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Kommunen behöver därför inte ta fram en strategisk
miljöbedömning. Separat undersökningssamråd har redan skett med Länsstyrelsen.
Kommentarer:
Prövningsgrunder enligt 11 kap.10§ PBL
Buller
En bullerutredning kommer att tas fram för detaljplanen.
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Skyfall
Dagvattenutredning kommer att uppdateras med bland annat simulering av
föreslagna åtgärder för hantering av skyfall.
Geotekniska frågor
Ett PM har lagts till utredning, se punkt 17.
De olika n bestämmelserna kommer att ses över inför granskningsskedet.
Eventuella avledande diken påverkar stabiliteten på ett positivt sätt och olika
fördröjningslösningar bedöms inte påverka släntstabiliteten negativt. Gällande
dagvatten krävs att utloppen erosionsskyddas, vilket är normalt förfarande.

Råd enligt PBL och MB
Natur utanför planområdet
Noteras
Biotopskyddsobjekt
Detaljplanen för den planerade skolan har tagit hänsyn till åkerholmen och
fornminnet genom att behålla ett avstånd mellan planerad bebyggelse och åkerholmen
vilket gör fortsatt skötsel av ytan kring åkerholmen möjlig. Detaljplanen bedöms inte
ha inverkan på åkerholmens naturvärden då det fortfarande är möjligt att
upprätthålla skötseln av marken runt omkring. Avståndet mellan åkerholmen och
planerad bebyggelse uppskattas till 30 meter, då ett skyddsavstånd av 40 meter tas
mellan fornminnet och den planerade bebyggelsen. Särskild hänsyn behöver tas vid
genomförandet av detaljplanen. Till exempel genom att fordon eller maskiner inte får
köra över den eller i närheten av den. Jordmassor får inte heller tippas på åkerholmen
eller inom jordbruksmarken som kan innebära att skötseln av ytan försvåras.
Fladdermus
Noteras och tilläggs i planbeskrivningen.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Noteras.
Undersökningssamråd
Noteras.

2. Trafikverket, 2020-09-17
Dagvatten
Trafikverket anser att den VA-och dagvattenutredning som tagits fram är välgjord och
utförlig. Trafikverket saknar dock en redogörelse för vilka lösningar som planeras för

215

Bilaga
2020-09-03

Dnr KS 2018/602

en situation med mycket nederbörd eller skyfall, så att detta inte påverkar väg 574
negativt. För information vill Trafikverket även nämna Trafikverkets vägdike endast
är till för vägens avvattning och att Trafikverket inte tar emot vatten från andra
verksamheter.
Gång- och cykelväg längs väg 574
Trafikverket har utifrån planhandlingarna svårt att tolka om gång- och cykelvägen
planeras inom eller utom detaljplanegränsen. Placeringen av gång- och cykelvägen
kräver fortsatt utredning, där kommunen bland annat behöver säkerhetsställa att
funktion och drift av väg 574 kan upprätthållas. I det fortsatta arbetet och inför
granskning av detaljplanen är det även viktigt att ansvars- och kostnadsfrågan är
utredd. Kommunen och Trafikverket har under samrådstiden haft ett inledande möte
gällande förutsättningar för den föreslagna gång- och cykelvägen. Trafikverket ser
fram emot fortsatta diskussioner i frågan.
Trafikalstring
I planhandlingarna beskrivs att jämfört med ett nollalternativ så genererar
planförslaget en ökning av fordonstrafik vid hämtning, lämning och leverans då
elevantalet kan öka från 265 till 525 elever. Vad menas med nollalternativet? Avser
nollalternativet endast trafikalstring från detaljplanen? Trafikverket anser att även
tillkommande trafik från pågående och kända kommande exploateringar bör tas med
som förutsättning i denna
detaljplan. Många mindre exploateringar kan tillsammans medföra ett stort
trafiktillskott och det är därför viktigt att kommunen tar ett helhetsgrepp kring den
totala mängden tillkommande trafik som kommunens planarbete genererar.
Övrigt
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.
Kommentarer:
Dagvatten
I VA-dagvattenutredning har befintlig dagvattenhantering redovisats och där framförs
att inget ökat flöde få ske till trafikverkets vägdike längs Bagarevägen, se sida 13.
I utredningen har en skyfallshändelse simulerats för att utreda vilka konsekvenser
detta ger på området. Denna redovisas på s.21 i VA-utredningen. Det är främst risker
med stående vatten i närheten av byggnaden och detta måste tas hänsyn till vid
utformning av byggnaderna. Då planområdet har lutning österut mot bäcken kommer
det enligt skyfallssimuleringen inte tillföras/bli stående några stora mängder i
Trafikverkets dike.
Gång-och cykelväg längs väg 574
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I planbeskrivning framgår att gång-och cykelväg är tänkt som en tillgång för
allmänheten och därför föreslås det i anslutning till planområdet. Detta innebär att
gång-och cykelväg hamnar utanför planområdet. Gång och cykelvägen är viktig för en
väl fungerande skola och frågan om dess placering samt kostnads-och
ansvarsfördelning utreds i ett separat projekt. Väghållare för väg 574 är trafikverket
och den framtida cykelvägen kommer troligtvis att planläggas med hjälp av vägplan.
Trafikalstring
Med nollalternativet menas dagens trafiksituation och att skolan inte byggs ut.
Trafikalstringen vi har syftat på är ökning av trafiken som utbyggnad av skolan
generar. I dagsläge finns det inte andra pågående detaljplaner i Jörlandacentrum som
medför en ökad trafikalstring. Ett detaljplanarbete för pastorsexpedition pågår vars
syfte är att tillåta ändamålet kontor och ge planstöd för befintlig byggnad.
Tillkommande trafik från pågående och kända kommande exploateringar kommer att
tas med i det fortsatta planarbete som förutsättning för detaljplanen. Kända pågående
och kommande exploateringar är detaljplan för bostäder och förskola på
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl. som medför ett trafiktillskott via Ranehedsvägen samt
detaljplan för Kyrkeby 3:15 som medför ett trafiktillskott via väg 574 (Bagarevägen).
3. Lantmäteriet, 2020-09-16
Frågor som bör förbättras
BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT I ANSGRÄNSNING TILL PLANOMRÅDET
Ledningsrätten som omnämns på s. 36 i planbeskrivningen, ligger idag precis intill
planområdesgränsen i den sydöstra delen. I bildningakten till ledningsrätten framgår
att ett område om 4 meter omfattas av ledningsrätten. Det innebär att det finns en risk
att lednringsrättsområdet berör planområdet. Om ledningen ska ligga kvar i sitt
befintliga läge, kan det vara lämpligt att lägga in ett u-område på de markområden
som omfattas av S – skola för att ledningen inte ska riskera att bli planstridig. I
dagsläget är det idag utlagt plusmark (+) vilket kan innebära att byggnader annars kan
placeras över ledningsområdet.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra
detaljplanen.)
BEBYGGANDETS OMFATTNING EJ RELATERAT TILL SÄRSKILT OMRÅDE
I listan med planbestämmelser finns exempelvis en bestämmelse e1 – Största
bruttoarea är 7500 m2. Det som dock inte finns angivet är till vilket område
bestämmelsen ska relateras, exempelvis per fastighet eller användningsområde. Detta
bör tydligt framgå enligt Boverkets rekommendation.
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Observera att om inget område anges som bestämmelsen ska relateras till, kommer
bestämmelsen relateras till egenskapsområdet. Det innebär att andra egenskaper såsom
prickmark inte omfattas av bestämmelsen.
ANSVAR FÖR VATTENLEDNINGAR
På s. 25 i planbeskrivningen redogörs att anslutande vattenledningar i Novavägen idag
är i dåligt skick och behöver bytas eller renoveras. Det framgår också att servisernas
status behöver kontrolleras. Dock har lantmäteriet inte kunnat hitta någon information
om vem som ser till att detta genomförs. Eftersom vattenförsörjningen är en viktig del
för fungerande verksamhet är det bra att förtydliga vem som får detta ansvaret, i
samband med plangenomförandet.
ÖVRIGA FRÅGOR
I plankartan skulle grundkartan förslagsvis kunna tonas ned, för att lättare kunna tyda
de linjer och bestämmelser som tillhör plankartan.
Det skulle kunna tydliggöras om det är bestämmelserna enligt PBL 2010:900 före eller
efter 2015-01-01 som används vid upprättandet av planförslaget.
Kommentarer:
BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT I ANSGRÄNSNING TILL PLANOMRÅDET
Plangränsen har justerats så att hela ledningsrättområdet som yttrandet syftar till
hamnar utanför planområdet.
BEBYGGANDETS OMFATTNING EJ RELATERAT TILL SÄRSKILT OMRÅDE
Relateras till egenskapsområdet.
ANSVAR FÖR VATTENLEDNINGAR
Ansvar för kommunala vattenledningar och servis har kommunen.
ÖVRIGA FRÅGOR
Noteras
4. Satens geotekniska institut, 2020-09-25
Stabiliteten för planområdet har utretts i [2]. Baserat på utförda stabilitetsberäkningar
bedöms stabiliteten vara tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden.
SGI noterar att flertalet redovisade glidytor i bilaga 6 i [2] tangerar lerlagrets
underkant. Beräknade säkerhetsfaktorer ligger nära gränsvärdena för tillfredsställande
stabilitet för det dimensionerande lastfallet som anges i [2]. Om jorddjupen är större
vid sidan om den beräknade sektionen, exempelvis strax söder om sektion A, kan det
för det dimensionerande lastfallet (som anges i [2]) innebära att stabiliteten blir
otillfredsställande. Området som avser lastrestriktioner (bilaga 2:1) är i plankartan i
praktiken införd som en nollbelastningszon genom prickmark och
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områdesbestämmelserna n1-n4, vilket skapar en säkerhetsmarginal innan stabiliteten
riskerar att bli otillfredsställande. Om det inte kan uteslutas att ytan mellan
skolbyggnaden och vattendraget kommer belastas blir frågeställningen om större
jorddjup aktuell och bör i så fall medföra att en känslighetsanalys utförs med avseende
på detta i de beräkningssektioner som kan påverkas av en sådan förändring.
I beräkningssektion A förefaller den dränerade kohesionen, c', i torrskorpeleran vara
vald till 10 kPa istället för 10 % av Cu som har gjorts i sektionerna B och C. Om c' är
vald till 10 kPa efterfrågar SGI en motivering till detta val alternativt att beräkningarna
justeras med hänsyn till ett korrekt valt värde.
Kommentarer:
Ett PM har lagts till utredning, se punkt 17.
5. Skanova, 2020-09-08
Skanova AB meddelar att det ej finns något att invända mot planförslaget.
Bifogar lägeskarta med Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område.
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar informeras Skanova i god tid
minst 4 månader innan en eventuell flytt skall vara utförd.
Hänvisar till www.ledningskollen.se för digitala kartor och utsättning.
Kommentarer:
Noteras.
6. Svenska kraftnät, 2020-09-24
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting
att erinra mot upprättat förslag.
Kommentarer:
Noteras.
7. Västtrafik, 2020-09-24
Västtrafik yttrar sig över planen ur ett kollektivtrafikperspektiv. Planen ser inte ut att
förändra förutsättningen något nämnvärt för trafikering. Placeringen av den vändslinga
som används för skoltransporter med buss (idag skollinjer öppna för allmänheten)
kvarstår där den idag är placerad även om justeringar av utformningen föreslås.
Västtrafik är positiva till att olika typer av trafikslag i största möjliga mån separeras
enligt planförslaget, för att därmed åstadkomma trafiksäkra lösningar. Det är angeläget
att kollektivtrafikens behov av framkomlighet samt trafiksäkerhet beaktas. Västtrafik
ser därför fram emot att framöver delta i fortsatt planeringsprocess för att i ett så tidigt
skede som möjligt kunna ge inspel på utformning av vändslinga, hållplatslägen osv för
att bidra till en optimal funktion.
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Kommentarer:
Noteras.
8. Polismyndigheten region väst, 2020-09-28
Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de miljöer som
planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. I området
bör även framkomlighet för utryckningsfordon möjliggöras. I övriga aspekter har
polismyndigheten ingen att erinra utan lämnar de frågorna till för de lämpliga
instanserna.
Kommentarer:
Noteras.
9. Vattenfall, 2020-09-24
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför
inget att erinra.
Kommentarer:
Noteras.
10. Bohusläns museum, 2020-09-28
Kulturhistorisk bakgrund
Fastigheterna ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något
riksintresse för kulturmiljövården.
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett bebyggelseperspektiv.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
En fornlämning 1969:256/Jörlanda 47:1 är belägen väster om planområdet. En
arkeologisk utredning utfördes i området 2006.
Vid planområdets södra gräns ligger en fornlämning L 1969:14/Jörlanda 46:1.
Fornlämningen utgörs av ett stort antal hällristningar bland annat 874 skålgropar, 46
ringfigurer och sju skepp.
Enligt planhandlingarna kommer samråd ske med Länsstyrelsen angående
fornlämningsområde/skyddsavstånd till L1969:14. Därutöver framgår att hänsyn
kommer att tas till L1969:14 (Planbeskrivning s 31). Området norr om hällristningarna
Jörlanda L1969:14 är markerad som parkområde.
Bohusläns museum har inget att erinra emot ärendet eftersom det framgår i
handlingarna att samråd kommer att ske med Länsstyrelsen angående frågan om
skyddsområde tillhörande L1969:14.
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Bohusläns museum vill informera om att ingrepp i fornlämning samt
fornlämningsområde kräver tillstånd av Länsstyrelsen.
Kommentarer:
Noteras.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
11. Samhällsbyggnad, verksamheten Exploatering, 2020-09-24
Exploatering har inget att erinra till upprättat samrådsförslag till detaljplan för
Kyrkeby 3:33 och 3:34, Jörlandaskolan, dnr 2018/602
Kommentarer:
Noteras.
12. Samhällsbyggnad, Avfallsverksamheten, 2020-09-18
• Vi ser nya regler och krav på ökad utsortering av fler materialslag framledes,
därför bör tidigt skapa ett tillräckligt stort utrymme/yta som kan möta framtida
insamlingssystem.
• Man kan med fördel lyfta ut hanteringen av rest- och matavfall till
bottentömmnade-/ underjordsbehållare för att öka emballagens volym utan att
ta en mycket större plats i anspråk och endast hantera förpackningsmaterialen i
tänkt miljöhus. En sådan lösning minskar också antalet transporter samt skapar
bättre arbetsförhållanden för renhållningspersonalen. Vid installation av
bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att fordon utrustat
med kran kan angöra i direkt anslutning. Inga hinder inom kranens
rörelseområde får finnas. Lyft får ej heller ske över staket, buskar, väg/gata,
gång- och cykelbana, parkeringsplats etc.
•

Det är viktigt att plats/yta för avfallskärl/behållare är placerad på en tillgänglig
plats utan lutning i direkt anslutning eller närhet av uppställningsplats där
aktuellt renhållningsfordon har åtkomst utan att behöva köra och/eller hantera
ev emballage på områden där barn kan uppehålla sig.

Kommentarer:
Noteras.
13. Samhällsbyggnad, Infrastruktur, 2020-09-24
VA, dagvatten och skyfall
VA-enheten har varit delaktiga och anser att deras synpunkter tagits hänsyn till under
arbetets gång.
Några viktiga delar som framkommit under planarbetet är att det är viktigt att
exploatören fördröjer och renar dagvattnet inne på egen fastighet innan det avleds mot
recipient samt att det är viktigt att ta hänsyn till skyfallsproblematiken i samband med
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höjdsättning av ytor då ett instängt område skapas om byggnaden utformas enligt
förslaget.
Kommentarer:
Noteras och framförs till exploatör.

Privatpersoner inom planområdet
14. Yttrande 1, 2020-09-02
Meddelar att de ser som positivt att skolan planeras byggas ut. Frågar om hur det
tillkommande parkområdet kommer att angränsa till närliggande fastigheten. Frågar
hur kommunen kommer att förhindra att närliggande fastigheten uppfattas som
parkområde och att människor genar över den.
Kommentarer:
Tillkommande parkområdet är inte tänkt att vara fysisk avgränsat mot den
närliggande fastigheten då fastigheten redan idag är planlagt som allmän plats
"park". Synpunkten från privatpersonen har lett till att planförfattarna har ifrågasatt
på nytt om det finns ett behov av att planlägga området som park och har beslutat att
ändra planområdesgräns och inte planlägga det på nytt.
15. Yttrande 2, 2020-09-21
Synpunkter på detaljplanen är undertecknad av representanter för organisationer som
berörs av detaljplanen.
Meddelar att de välkomnar en utbyggnad av Jörlandaskolan och att de fokuserar på
trafiksituationen kring skolverksamheten.
Yttrar sig över att en så kraftig utbyggnad av skolverksamheten är direkt olämplig utan
en övergripande förändring av trafiken längs hela Bagarevägen inklusive säkra
anslutningsvägar för cyklande elever. Söderifrån kommer skolbarn främst från
Timmervik, Sävelycke och Källsby, norrifrån från Kyrkebyn och framtida
Kvarnhöjden. Det innebär att en övervägande andel av Jörlandaskolans elever
dagligen måste korsa Bagarevägen på sin väg till och från skolan. Den planerade
utbyggnaden kommer dessutom öka antalet elever på skolan vilket ger ökad trafik av
såväl skolbussar, skjutsande föräldrar och cyklande barn.
Anläggning av en säker cykel/gångväg: Detaljplanen förslag är ett första, välkommet
steg och bör genomföras, då omfattande byggnation ändå ska ske. Men enligt ovan är
det inte alls tillräckligt - ett helhetsgrepp måste tas, som inkluderar tillgänglighet från
skolan omgivande upptagningsområden. Det handlar huvudsakligen om att få till säkra
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övergångar från västra sidan. När det gäller detta och cykel/gångbanans fortsättning
kan vi bidra med synpunkter och förslag. Ett förslag är att Kyrkan erbjuder att
cykelbanan kan gå öster om församlingshemmet, väster om bäcken.
Kraftfulla, hästighetssänkande åtgärder på Bagarevägen: Sänkt hastighet är och förblir
det säkraste sättet för att minska risken för olyckor! Även här kan vi bidra med
förslag. Här några exempel:
_ Sänkt hastighet till 30 km/h från infart Sävelyckevägen i söder länsväg 574 till
länsväg 634 mot Stenungsund i norr
_ Fart sänkande väggupp alternativt avsmalnande väg på ytterligare ett par ställen
_ Övergångsställen med rödljus på två ställen, dels strax söder om
församlingshemmet, dels vid nuvarande övergång vid Bagarevägen
_ Gång/cykelväg innanför buss slingan utanför skolan
_ Riktig säker separerad trottoar/gångväg som fortsätter förbi bageriet fram till första
hand Sävelyckevägens infart. Räcker inte med målad linje i gatan
_ Separerad cykelbana från vägen. Räcker inte med en målad linje i gatan.
Kommentarer:
Inom planarbetet för utbyggnad av skolverksamheten beaktas trafiksituationen där
förbättringar av anslutningsvägar för cyklande elever utreds.
Anläggning av en säker gång-och cykelväg utreds av kommunen tillsammans med
Trafikverket med ett helhetsgrepp som inkluderar tillgänglighet från skolans
omgivande upptagningsområden.
I och med att det är en pågående utredning tackar vi för synpunkter och förslag på
sträckning av gång-och cykelbanan.
Åtgärder som hastighetsreglering, trafikljus och väggupp är åtgärder som kan bidra
till trafiksäkerheten i skolområdet men som inte kan regleras i detaljplanen och
synpunkterna skickas därför vidare till ansvariga.
Gång-och cykelbanan är tänkt att vara en tillgång till både skola och allmänhet och
på så sätt ska det vara möjligt att transportera sig utan att behöva komma in på
skolområdet. Om behov av gång-och cykelväg inom skolområdet består kommer det
att utredas vidare och utformas med hänsyn till trafiksäkerheten för eleverna.

Privatpersoner utanför planområdet
16. Yttrande 3, 2020-09-27
Bifogar en bild med förslag för att binda ihop cykel och gångbanor i Jörlanda.

223

Bilaga
2020-09-03

Dnr KS 2018/602

Kommentarer:
I och med att kommunen och Trafikverket utreder placering av gång-och cykelväg
tackar vi för upplysning om förslag på sträckning för gång-och cykelbanan.

Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl.
17. Satens geotekniska institut, 2020-10-21
SGI har tagit del av konsultens svar på SGI:s synpunkter som framfördes under
samrådet.
SGI efterfrågade under samrådet kompletterande stabilitetsberäkningar avseende
risken för större jorddjup söder om sektion A samt en översyn av indata i
stabilitetsberäkningarna. Detta har nu utförts och resultaten redovisas i översänt PM,
upprättat av Bohusgeo, daterat 2020-09-29. Kompletterande beräkningar visar att
stabiliteten är tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. SGI har inga
invändningar mot denna bedömning och har därmed inga kvarstående frågor eller
synpunkter på planförslaget.
Kommentarer:
Noteras.
Ändringar i förslaget inför granskningsskedet
Samhällsbyggnad/ Exploatering bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå
vidare med förslaget.
Utöver mindre justeringar föreslås följande:
-

Trafikutredning och trafikalstring uppdateras och revideras.
Dagvattenutredningen uppdateras och revideras.
Planområdesgräns ändras och parken tas bort.
En bullerutredning tas fram.
Information om åkerholme, biotopskydd och flädermus tilläggs i planbeskrivningen.

Därtill kommer även vissa ändringar avseende bebyggelsens omfattning och utformning samt
administrativa bestämmelser att införas i plankartan. Dessa ändringar bedöms inte innebära
någon betydande förändring av byggrätten gentemot det planförslag som var ute på samråd i
september 2020.
Privatpersoner som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget
Privatpersoner
Yttrande 1

Synpunkt
- Avgränsning av parkområdet till
närliggande fastigheten.
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Yttrande 2

Yttrande 3

-

Sänkt hastighet till 30 km/h från
infart Sävelyckevägen i söder länsväg
574 till länsväg 634 mot Stenungsund
i norr

-

Fart sänkande väggupp alternativt
avsmalnande väg på ytterligare ett
par ställen

-

Övergångsställen med rödljus på två
ställen, dels strax söder om
församlingshemmet, dels vid
nuvarande övergång vid Bagarevägen

-

Gång/cykelväg innanför buss slingan
utanför skolan

-

Riktig säker separerad
trottoar/gångväg som fortsätter förbi
bageriet fram till första hand
Sävelyckevägens infart. Räcker inte
med målad linje i gatan

-

Separerad cykelbana från vägen.
Räcker inte med en målad linje i
gatan.

-

Förslag till placering av gång-och
cykelväg

Dnr KS 2018/602

samråd

samråd

Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelse har upprättats i samråd med Johanna Augustsson och Therese Brattfors,
Exploatering, Lisa Chohan Strömner och Yousef Maleki, VA-Infrastruktur; Anna-Lotta
Andersson och Joakim Karlsson, Trafik-Infrastruktur; Victoria Lind Magnusson, Strategi och
Samordning; och med övriga berörda tjänstemän inom Stenungsunds kommun.
Samhällsbyggnad, Exploatering
Veronica Götzinger
Exploateringschef
Fabiana Tomé
Planarkitekt

Pernilla Larsson
Mark- och exploateringsingenjör
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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BAKGRUND
Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en utbyggnad av
Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning
och antalet elever förväntas att öka i framtiden. Den gällande
byggnadsplanen tillåter inte det behov av utbyggnad som finns, vilket
föranleder att en ny detaljplan måste tas fram för att kunna bygga ut och
tillgodose skolans behov.

Läge och avgränsning

Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i
”Jörlanda centrum” som ligger mellan väg 574 (statligt vägnät) och E6.
Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs av
fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster
avgränsas planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster
av väg 574 (Bagarevägen). Norrut avgränsas planområdet av
befintlig bebyggelse.

Fig 1: Översiktskarta

Fig 2: Översiktskarta med planområdet

Fastighetsägare

De aktuella fastigheterna som berörs är Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby
3:34 som alla ägs av Stenungsunds kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Politiskt ställningstagande

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2005-05-11 att ge
Samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplaner för
förskola i anslutning till Jörlandaskolan samt kontorsbyggnad i anslutning
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till Svenska kyrkans församlingshem i Jörlanda, samt att sända ut
planförslaget för samråd enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen.
Planprocessen har inletts med att ett detaljplaneprogram arbetats fram och
sänts ut för samråd.
Programsamrådstiden varade från den 24 mars 2006 till och med den
21 april 2006.
Tekniska utskottet beslutade 2006-11-06 att godkänna
samrådsredogörelsen och beslutade vidare att ta fram förslag till detaljplan
för förskola vid Jörlandaskolan.
Den 2019-02-18 beslutade Kommunstyrelsen att ge förvaltning i uppdrag
att påbörja arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan.

Planer, bygglov och riktlinjer
Översiktsplan

Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP 2020 antogs 2020 -12 -17 och vann
laga kraft 2021-01-15. I ÖP 2020 anges det att i Jörlanda centrum
finns bland annat Jörlandaskolan för årskurserna F-6, flera förskolor,
livsmedelsbutik, restauranger och bageri. Vidare anges det att
centrumutveckling bör ske genom förtätning och omvandling.

Fig. 3: Utsnitt ur översiktsplan för Stenungsunds kommun, Jörlanda (ÖP 2020)

Fördjupad översiktsplan Jörlanda

I gällande fördjupad översiktsplan Jörlanda som antogs maj 1994 anges
det som mål att utrymme skall reserveras för ny- eller tillbyggnad med
ytterligare en låg-och mellanstadieparallell.
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Detaljplaneprogram för förskola samt kontorsbyggnad i Jörlanda
Planprocessen har inletts med att ett detaljplaneprogram arbetats fram och
sänts ut för samråd. Programsamrådstiden har varat från den 24 mars
2006 till och med den 21 april 2006.
Tekniska utskottet beslutade 2006-11-06 att godkänna
samrådsredogörelsen och beslutade vidare att ta fram förslag till detaljplan
för förskola vid Jörlandaskolan. Detaljplaneprogrammet undersökte dels
om möjligheten att i anslutning till Jörlandaskolan bygga en förskola med
fyra avdelningar och dels om möjligheten att uppföra en ny kontors- och
personalbyggnad för Svenska kyrkans behov. Dessutom hade programmet
som syfte att bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och
erfarenheter från de berörda.

Gällande detaljplaner

Planområdet ligger inom byggnadsplan nr 02 för Jörlanda Stationssamhälle
(1959) för område medger allmänt ändamål men med begränsad omfattning.
Söder om Jörlandaskolan medger byggnadsplanen för allmän plats, ”park”
där det finns ett tidsbegränsat bygglov som är giltigt till maj 2021.

Figur 4. Utsnitt ur byggnadsplan nr 02 Jörlanda Stationssamhälle
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Planområdet angränsar till Stadsplanen nr 67 i nordväst.

Figur 5. Utsnitt ur stadsplanen nr 67 Jörlanda Kyrkeby

Planområdet angränsar också till byggnadsplan nr 24 i sydost och
byggnadsplan nr 25 i norr. I väster angränsar planområdet till detaljplan nr
320, se figur 6.

Figur 6. Utsnitt ur kartportalen som visar gällande detaljplaner i området och
detaljplaneområdet markerat i blått, https://kartportalen.stenungsund.se (2021-05-03)
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
MARKANVÄNDNING
Mark och natur

Detaljplaneområdet upptas dels av bebyggd mark i den norra delen och
dels av gräsmark i den södra delen av området.

Figur 7. Norra delen av planområdet.

Gräsmarken används inte i dagsläget och är av begränsat odlings- och
bruksvärde till förmån för skolans utbyggnad enligt kap 3 kap 4§
miljöbalken. Skolans utbyggnad behöver vara i anslutning till den befintliga
byggnaden på grund av funktions-och trafiksäkerhetsmässiga skäl.

Figur 8. Södra delen av planområdet.

I anslutning till den södra delen av planområdet finns det en hällristning
med RAÄ-nummer: Jörlanda 46:1.
En åkerholme som utgörs av två mindre berghällar finns i kombination med
fornminnet. Åkerholmar är biotopskyddade enligt miljöbalken 7 kap 11 §.
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Figur 9. Åkerholme. https://kartportalen.stenungsund.se (2021-02-04)

Detaljplanen tar hänsyn till åkerholmen och fornminnet genom att behålla
ett avstånd mellan bebyggelse och åkerholmen vilket gör fortsatt skötsel av
ytan kring åkerholmen möjlig.
Detaljplanen bedöms inte ha inverkan på åkerholmens naturvärden då det
fortfarande är möjligt att upprätthålla skötseln av marken runt omkring.
Avståndet mellan åkerholmen och planerad bebyggelse uppskattas till 30
meter, då ett skyddsavstånd av 40 meter tas mellan fornminnet och den
planerade bebyggelsen.
I den östra delen av området längs plangränsen finns det en bäck som är
ett biflöde till Jörlandaån som ansluts söder om planområdet.
Planområdet präglas av en höjdskillnad om cirka 6 meter med högsta
punkt i väst och lägsta punkt i sydost. Inom områdets östra del ned mot
bäcken varierar markytans lutning mellan ca 1:10 och ca 1:5 med lokala
branta partier med lutning 1:3. Inom den sydvästra delen av området är
marken relativt flack.
Gräsmarken och en kantzon utmed vattendraget ska bevaras för att
skydda växt-och djurlivet kring bäcken samt för att ge förutsättningar för att
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förstärka landskapsvärden och upplevelsen av kulturmiljön. Kantzonen
kommer även att bidra till att rena och fördröja dagvatten.
Det finns rapporterade fynd av tre fladdermusarter i närområdet och med tanke
på att lövskogsklädda trädridåer utmed vattendrag är en viktig miljö för
fladdermöss bör det även bevaras av detta skäl.
Ljussättningen av området ner mot bäcken bör utformas på ett sätt så att
ljuset riktas bort från trädridån.
Befintliga träd i anslutning till skolan bevaras för skuggning och andra
ekosystemtjänster samt att nya träd och buskar planteras för att bidra till
platsens kvalité.

Bebyggelse

Planområdet ligger inom ett villaområde. Söder om detaljplaneområdet, cirka
300 meter, finns Jörlanda kyrka och på andra sidan av Bagarevägen finns det
ett bageri. Livsmedelsbutik och pizzeria finns norr om planområdet i
anslutning till pendelparkering. Den gamla järnvägsstationen, som har en
annan funktion idag, och E6 ligger öster om planområdet.
På fastigheten Kyrkeby 3:34 söder om Jörlandaskolan står tillfälliga moduler
med klassrum som har ett tidsbegränsat bygglov som går ut maj 2021.

Figur 10. Jörlanda skola och tillfälliga moduler.

Planförslag
Skolutbyggnad och utemiljö

Planförslaget prövar markens lämplighet för en tillbyggnad av skolan i ett
till två plan med tillhörande ytor för lek, bollplan, parkering, angöring för
leverans, samt idrottshall.

Skolan planeras i anslutning till de befintliga byggnaderna och där
befintliga träd och vegetation ska bevaras och integreras på ett lekfullt sätt
i barnens miljö. Placering och utformning av skolbyggnader samt kring ytor
skall ske på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapets karaktär
och topografi.
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Gestaltningsmässigt utformas skolbyggnaderna med hänsyn till de
befintliga byggnaderna så att platsens identitet förstärks.
Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora
delar av planområdet redan är bebyggt. I dagsläget bedrivs
skolverksamheten tillfälligt i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som
detaljplanen ska möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella
fastigheterna omfattas delar av fastigheten gräsmark.
Även om det inte finns några bindande riktlinjer för hur stor friyta som
behövs för att säkerställa en god skolmiljö, beräknas det vanligtvis efter
Boverkets rekommendation till 30 kvadratmeter per elev, där minst 3000
kvadratmeter friyta är sammanhängande lekyta.
Boverkets rekommendationer påpekar också att i bedömningen av storlek
och kvalitéer på friytor även kan ingå tillgång på och tillgänglighet till
närliggande lekområden, parker och grönområden, bollplaner,
idrottsplaner, bad och naturområden.
Friytor varierar i olika kommuner och i olika skolor beroende på områdets
och stadens förutsättningar. Stockholms Stad hade år 2017 den allra
minsta ytan per elev i grundskolorna med 14,9 kvadratmeter enligt rapport
från Statiska Centralbyrån (SCB, 2018).
Göteborgs Stad uppmärksammades också i rapporten som en av de större
tätorter som hade mindre friyta per elev. Göteborgs stads har sedan 2014
som mål att erbjuda 20 kvadratmeter friyta per elev för årskurs F-3 och 15
kvadratmeter per elev för årskurs 4-9.
Riktmärke för inomhusyta (LOA) varierar också i olika kommuner där till
exempel Göteborgs Stad räknar med 10 kvadratmeter per elev exklusive
idrott och Stockholms Stad anger för grundskola ett riktvärde om 10
kvadratmeter per elev inklusive idrott.
Stenungsunds kommun utgår från ett schablonvärde i form av bruksarea
(BRA) av 12 kvadratmeter per elev för skollokaler exklusive idrott och har i
dagsläget inga riktlinjer eller målsättningar för friyta per elev och det
anpassas efter fall till fall.
En skolbyggnad som rymmer 525 elever beräknas då till ca 5 250–6 300
kvadratmeter inomhusyta exklusive idrott och till ca 10 500–16 000
kvadratmeter friyta.
Planförslaget möjliggör 8 500 kvadratmeter bruttoarea (inklusive idrott) och
6 500 kvadratmeter byggnadsarea. Det innebär att förslaget möjliggör ca
12 000 kvadratmeter friyta som motsvarar ett maximumantal av cirka 16
kvadratmeter inomhusyta per elev (inklusive idrott) samt ett minimumantal
av cirka 23 kvadratmeter friyta per elev.
Om idrottsytan exkluderas från beräkningen möjliggör planförslaget cirka
13 kvadratmeter inomhusyta per elev.
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Gräsmarken och vegetationskanten som sparas efter bäcken medför
många värden på platsen i form av ekosystemtjänster samt rumsliga
värden som skolan kan dra nytta av.
Träd och vegetation bevaras för skuggning av gård och byggnadskropp
samt nya träd och buskar planteras för att bidra till att höja platsens kvalité.
Vuxna träd i stadsmiljö hjälper, bland annat, med att syresätta omgivande
luft, att rena luften från partiklar och att omhänderta dagvatten.
Även för buller spelar träd och grönska stor roll i människans upplevelse av
sin närmiljö. Planförslaget tar tillräckligt avstånd från Bagarevägen för att
säkerställa en god ljudmiljö både inne-och utomhus. Parkeringsytor samt
angöringsytor för leverans planeras anslutas från den.
Angöringsytor för leverans, samt busslinga anläggs i planområdets
nordvästra del. Personalparkering, korttidsparkering för hämtning och
lämning av barn anordnas i den sydvästra delen av planområdet.
Cykelparkering med skärmtak, anordnas i anslutning till skolentréer
och cykelväg.

ILLUSTRATION

Figur 11. Utsnitt ur illustrationskarta tillhörande planförslaget.
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PLANBESTÄMMELSER

Figur 12. Plankarta tillhörande planförslaget.

Planförslaget innebär följande bestämmelser:
Användning av mark och vatten
_ Användning S- Skola
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark:
_ Bestämmelse om största bruttoarea i m², e1 8500
_ Bestämmelse om största byggnadsarea i m², e2 6500
_ Bestämmelse marken får inte förses med byggnad
_ Bestämmelse endast komplementbyggnad får placeras
_ Bestämmelse om utformning f1 fasad ska utformas av trä eller tegel
_ Bestämmelse om högsta byggnadshöjd i meter +9 över angivet nollplan
_ Bestämmelse om takvinkeln får vara mellan de angivna
gradtalen 0-45
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_ Bestämmelse om utförande b1 endast 60 % av fastighetsarean får
hårdgöras
_ Bestämmelse om markens anordnande och vegetation n1 markens höjd
får inte ändras mer en +-0,5m
_ Bestämmelse om markens anordnande och vegetation n2 träden får
endast fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk
_ Bestämmelse om markens anordnande och vegetation n3 vegetation och
markskikt får ej skadas eller tas bort, undantag görs för dike och magasin
för dagvattenhantering. Marklov krävs för schaktning och plantering
_ Bestämmelse om markens anordnande och vegetation n4 marken får
inte användas för parkering
Administrativa bestämmelser
_ Genomförandetiden är 5 år
Plankarta är utformad med bestämmelsekatalog:
SWE_Detaljplan_SIS_Bestämmelsekatalog_v20180801

244

18

DAGSLJUS

Att säkerställa att planförslaget möjliggör en god tillgång till dagsljus är en
viktig fråga i den här detaljplanen
I Sverige finns idag olika krav på dagsljus, dels i Boverkets byggregler
(BBR) avsnitt 6:332 Dagsljus och dels i Arbetsmiljöföreskrifter AFS 2009:2
Arbetsplatsutformning.
Dagsljus, som motiveras i AFS 2009:2 Till 9 § och här citeras, har förutom
som belysning ett egenvärde. Dagsljus är positivt för hälsotillståndet
genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för människans dygns- och
årsrytmer, orientering i tid och rum samt naturlig uppfattning av rummets
och föremålens skiftningar i färg och form.
Dagsljus är ett brett forskningsämne som utforskas inom olika discipliner
som till exempel arkitektur, byggnadsfysik, medicin och psykologi, bland
andra. Inom arkitektur och byggnadsfysik har olika forskningsstudier
runtom i världen påpekat hur viktigt dagsljuset är i skolbyggnader för det
har visat sig påverka barnens inlärningsmöjligheter och beteende. Detta
påvisas, bland annat, i en forskningsstudie genomförd av Heschong et al.
(2002) där det jämförs olika byggnader i olika delar av USA. I studien hade
byggnaderna med större dagsljustillgång en konsistent effekt på elevernas
prestation och beteende.
I detaljplaner görs oftast solstudier för att undersöka hur planförslaget
påverkar sin närmiljö avseende oplanerade skuggor. Enligt Citylab, som är
ett certifieringssystem för stadsbyggnadsprocesser, kan en solstudie ge en
preliminär indikation på sannolikheten att byggnaden kommer att uppfylla
BBRs dagsljuskrav invändigt genom att studera mängden dagsljus som en
byggnads fasad har.

Planförslaget har därför studerats i både plan och i axonometriska vyer för
att säkerställa att tillräckligt med dagsljus uppnås på fasaderna. Studierna
visar också hur utomhusytor som är avsedda för lek nås av solljus och
vilka platser som erbjuder skugga under olika årstider.
Solstudierna kan också användas vid bedömning av lämpliga takytor för
anläggning av solceller för energiproduktion. Resultatet av studierna
presenteras i figurer nedan.
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Mars kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00
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Juni kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00
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September kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00
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BARNPERSPEKTIV

Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för
skolor. Arbetet med den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut
idag och de förutsättningar som finns för att uppnå en bra skolmiljö.
En dialog-workshop genomfördes vid skolan med elever i årskurs 5 för att
så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som berör barnens närmiljö och
ge dem inflyttande i planeringen med hänsyn till barnkonventionen
artikel 12. Resultatet av workshopen sammanfattas i figur nedan.

Figur 13. Workshop med elever i årskurs 5, skol-och fritidsvägar, resultatkarta.

Workshopen som genomfördes är baserad i metoden barnkartor i GIS
(Nordin, Berglund, 2017) som innebär att barnen blir tillfrågade om sin
användning av utemiljön och får möjlighet att lämna synpunkter i en form
som ska fungera både för barnen och för de mottagande planerarna.
En analog karta var mediet för kommunikationen. Elever blev tillfrågade att
rita in de vägar som de använde till och från skola samt på sin fritid. De
blev också tillfrågade om vilka förbättringar de skulle uppskatta i sin
utemiljö samt vilka platser de gillar eller ogillar att vara i.
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Workshopen förväntades att ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter
samt att öka underlaget för detaljplanen med barnens expertlokala
kännedom. Workshopen tog en timme och återkoppling ska ske efter
samråd. Deltagande var frivilligt, anonymt och med föräldrarnas
medgivande. Totalt 31 elever deltog i aktiviteten.

Figur 14. Workshop med elever i årskurs 5, sammanfattning av förslag
på förbättringar

Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som bedöms
positiv för både barn och vuxna i närområdet. Ny matsal och idrottssal är
några av de punkter som elevernas har uttryckt som förslag
på förbättringar, se figur ovan.

TRAFIK, PARKERING OCH KOMMUNIKATION

En trafikutredning och ett trafikförslag har tagits fram som utgör underlag
för detaljplanen.
I trafikförslaget hanteras trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid väg
574, angöring till skolområdet för alla trafikslag samt parkering.
Vid en skola är det särskilt viktigt att beakta barnens perspektiv eftersom
de är den primära målgruppen för exploateringen.

Gång- och cykel

Befintlig gång- och cykelväg finns längs väg Lv 634 /574 upp mot
Stenungsunds centrum. Inom Jörlandaområdet är befintlig gång- och
cykelväg mer begränsad och sporadisk. I ÖP 2020 är området väster om
planområdet reserverat för bostadsbebyggelse. Gång- och cykelvägen ska
säkras så att den kan koppla ihop området med den östra delen av Jörlanda
och skolområdet. Enligt cykelplan 2016 föreslås gång- och cykelbanan längs
Lv 547 (Bagarevägen) mellan Jörlandavägen och Capellavägen. Även
tidigare föreslås i kommunens trafiksäkerhetsplan (2012) att den befintliga
gångvägen längs Bagarevägen breddas till gång- och cykelväg och till vilken
förbipasserade GC-banor från skolan kommer att kunna anslutas.
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Planförslaget

Förslaget syftar till att främja förutsättningarna till trygga gång- och
cykelvägar till och från området för att i högre grad bidra till att
biltransporterna inte ökar samt att trafiksäkerheten i området förbättras.
Detaljplanen har därför tittat på möjligheten att gång-och cykelväg anläggs
vid den östra sidan av vägen för att underlätta framkomligheten till skolan.
Utredning och detaljplaneförslaget visar att det finns möjlighet att en gång
och cykelväg anläggs i anslutning till skolan längs väg 574.

Figur 15. Sektionskiss över gång-och cykelväg i anslutning till planområdet

Möjligheten till gång- och cykelvägen ses som en tillgång för allmänheten
och därför föreslås det i anslutning till planområdet.
Väghållare för väg 574 är trafikverket och den framtida cykelvägen kommer
att hanteras i ett separat projekt, troligtvis kommer den att planläggas med
hjälp av vägplan.

Kollektivtrafik

Den lokala hållplatsen är direkt ansluten till Jörlandaskolan. Hållplatsen
Jörlandaskolan trafikeras av sex olika lokalbusslinjer. Dessa busslinjer går
endast under skoltid. Det finns även en hållplats söder om planområdet,
Jörlanda Kyrka, och ett regionalhållplatsläge, Jörlanda, som är beläget i
korsningen vid väg 574 och väg 634 som trafikeras av busslinjen
Stenungsunds express.

Planförslaget

Inga förändringar på befintliga lokala hållplatser tillkommer med detaljplanen
däremot har utformningen av busslinga i anslutning till skolan studerats
utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och anläggs i planområdets nordvästra del.

Trafik och Parkering

Tillfartsvägen till Jörlandaskolan sker från väg 574. Angöringsytor för
av- och påstigning av bussar samt leverans anordnas från tillfarten.
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Trafik med annat motordrivet fordon än mopedklass II är förbjudna på ovan
nämnda angöringsyta därför blir resterande motordrivna fordon hänvisade
via Jörlandavägen i stället.
Tillfartsvägen till fastigheten 3:34 där det i nuläget finns tillfälliga moduler
sker också från väg 574 fast 100 meter söderut. Intill in- och utfarten till
fastigheten 3:34 är vägen avsmalnad så endast ett fordon i taget kan
passera, för att säkerställa hastigheten i området, då högsta tillåtna
hastighet under skoltid är 30 kilometer i timmen.
Parkeringsplatser för skolan ligger vid Jörlandagården som ligger norr om
planområdet. Dessa parkeringsplatser tillhör inte kommunen utan hyrs in.
Parkeringsplatser för fastigheten 3:34 finns i anslutning till tillfartsvägen.

Planförslaget

Planförslaget innebär en flyttning av tillfartsvägen till fastigheten 3:34 ca 45
meter söderut.

Angöringsytor för leverans, samt busslinga anläggs i planområdets
nordvästra del. Lastplatsen ligger i anslutning till slingan för bussen och är
designad så backning ska kunna gå att undvika. Personalparkering och
korttidsparkering för hämtning och lämning av barn anordnas i planområdets
sydvästra del. Cykelparkering med skärmtak anordnas i anslutning till
skolentréer och cykelväg.

Figur 16. Sigma, utsnitt ur trafikutredningsförslag.

Placeringen av byggnaderna har justerats efter att trafikutredningen har
levererats dock inte i en omfattning som påverkar utredningsresultat.
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Trafikalstring

Väg 574 (Bagarevägen) har enligt trafikverkets mätning (Trafikia, 2019) 3114
fordon per dygn, varav 6 % var tung trafik.
Tillkommande trafik från pågående och kända kommande exploateringar tas
med som förutsättning i denna detaljplan.
Kända exploateringar är detaljplan för bostäder och förskola på
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl. som medför ett trafiktillskott via
Ranehedsvägen samt detaljplan för Kyrkeby 3:15 som medför ett
trafiktillskott via väg 574 (Bagarevägen).
Trafiktillskottet från denna detaljplan samt från detaljplanen för Kyrkeby 3:15
har analyserats med hjälp av trafikverkets trafikalstringsverktyg.
Trafiktillskottet från detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden,
Kyrkeby 4:2 m.fl. via Ranehedsvägen har analyserats i trafikutredning för
Ranehedsvägen (WSP, 2018).

Antal bilresor från denna detaljplan samt från detaljplanen för Kyrkeby 3:15,
exklusive nyttotrafik, bedömdes utifrån modellen bli 581 bilresor per dygn. I
modellen uppskattades det att de 581 bilresorna gav upphov till 428 bilar
(ÅDT).
I siffrorna ovan är inte nyttotrafiken medräknad. Nyttotrafiken (leveranser och
besök) utgör ungefär 15% av den totala biltrafiken för detaljplanen för
Kyrkeby 3:15, vilket ger en bilalstring på 10 fordon/dygn.
Nyttotrafiken för detaljplanen för Jörlandaskolan utgör ungefär 5 % av den
totala biltrafiken, vilket ger en bilalstring på 19 fordon/dygn.
Den totala trafikalstring för detaljplanen Kyrkeby 3:15 och Jörlandaskolan
antas då till 457 bilar (ÅDT).
Trafiktillskottet från detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden,
Kyrkeby 4:2 m.fl. via Ranehedsvägen har analyserats i trafikutredning för
Ranehedsvägen. Utredningen visade att trafiken på Ranehedsvägen skulle
öka med cirka 460 ÅDT enligt antagandet 1 som bedömdes rimligaste utav
de tre antaganden som analyserades.
Resultaten visar att trafik på väg 574 antas öka med cirka 917 bilar (ÅDT)
som utgör en ökning på cirka 30% från nuvarande trafik.
Detaljplaneförslaget för Jörlandaskolan står för en ökning av 388
fordon/dygn inklusive nyttotrafik som motsvarar en ökning på cirka 12% från
nuvarande trafik.
Planförslaget innebär att trafiken till planområdet ökar men inte i en sådan
omfattning att störningar för närboende bedöms uppstå.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Geoteknik

En geoteknisk utredning har tagits fram av Bohusgeo (2019-11-11) som gör
underlag för släntstabiliteten, grundläggnings förutsättningar samt eventuell
förekomst av markradon i planområdet.

Figur 17. Bohusgeo, utsnitt ur bilaga 2 geoteknisk undersökning.

Utredningen föreslår en maximal belastning på marken av 20 kilopascal
(redovisad i grön), 10 kilopascal (redovisad i orange) och 0 kilopascal
(redovisad i röd) i olika delar av planområdet.
Detaljplanen har infört olika ”n” bestämmelser om markens anordnande
och vegetation samt bestämmelsen om bebyggandets omfattning (marken
får inte förses med byggnad) som begränsar belastningen på marken i
dessa områden.
Bestämmelse om markens anordnande och vegetation n1 (markens höjd
får inte ändras mer en +-0,5m) syftar till att begränsa belastningen på
marken och möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i
form av dike eller magasin inom egenskapsområdet.
Eventuella avledande diken påverkar stabiliteten på ett positivt sätt och
olika fördröjningslösningar bedöms inte påverka släntstabiliteten negativt.
Utloppen för dagvattnet behöver erosionsskyddas, vilket är normalt
förfarande.
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Grundläggning

Det framgår av utredningen att leran inte kan påföras den belastning som
den planerade bebyggelsen bedöms orsaka och därför föreslås att
grundläggning sker med pålar och/eller plintar på berg.
Vid detaljprojektering skall bedömningar av åtgärder erfordras av
sättningsskäl for planerad nivåsättning.

Radon

I radonriskkarta över Stenungsunds kommun upprättad av Västsvenska
Berg och Mineral (VBM) 1989 redovisas aktuellt planområde som liggande
inom normal radonmark.

Enligt den markteknisktundersökningen som gjordes för den aktuella
detaljplanen har radiumhalten uppmätts till mellan ca 30 och ca 44 Bq/kg.
Med ledning av de uppmätta nivåerna och att jordlagren utgörs av
lera/torrskorpslera har marken klassats mellan lågradonmark och
normalradonmark enligt BFR R85:1988. Normalradonmark bedöms gälla
for områden med tunna jordlager.
Om marken inom planområdet klassas som normalradonmark, innebär det
att grundläggning ska ske med ett radonskyddande utförande.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, spillvatten och dagvatten

En VA-och dagvattenutredning har tagits fram, Jörlandaskolan VAdagvattenutredning samt bilagor, WSP, 2021-03-30, som visar
avrinningsområden och föreslagna åtgärder. Syftet med utredningen är att
säkerställa VA-och dagvattensystemets kapacitet för ett ökat
kapacitetsbehov av vatten och avlopp samt en ökad andel hårdgjord yta.
Planförslaget har även tagit hänsyn till rening av dagvattnet för att inte
försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten
Jörlandaån.

Dricks-och spillvatten
Befintligt system

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och
försörjs idag med kommunalt VA-nät som utgörs av två serviser för
dricksvatten och spillvatten, en i den norra delen av fastigheten och en i den
södra delen. Den södra anslutningen upprättades troligtvis i samband med
etablering av de moduler som står med tidsbegränsat bygglov idag.
Idag finns begränsningar i vattentillgång i de delar som försörjs av
Stenungsunds vattenverk. Det finns även begränsningar i ledningssystem,
pumpstationer och reningsverk för spillvatten. På sikt kommer tillgången på
dricksvatten öka genom leverans från Kungälvs vattenverk och åtgärder
kommer utföras på spillvattenanläggningen för att ge utrymme för större
mängder spillvatten.
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Planförslaget

Beräkningar visat att vattentrycket i förbindelsepunkten behöver vara minst
24,5 metervattenpelare för att erhålla godkänt vattentryck vid högsta
tappställe. Enligt den dricksvattenmodell som finns tillgänglig överskrider
vattentrycket vid förbindelsepunkten denna nivå och trycknivåerna bedöms
därmed tillräckliga för den planerade exploateringen.
Dricksvattenmodellen visar att anläggningen kommer klara det ökade
kapacitetsbehovet som en fullt utbyggd skola medger utan att åtgärder
behöver utföras på befintligt ledningsnät. Anslutande vattenledning i
Novavägen är emellertid en gjutjärnsledning som bedöms vara i sämre skick
enligt VA-huvudmannen. Denna ledning kan eventuellt behöva
bytas/renoveras. Utredningen föreslår att befintliga serviser används för de
nya skolbyggnaderna. Servisernas status behöver dock kontrolleras.
Enligt spillvattenmodellen, bedöms även spillvattenanläggningen, ha tillräcklig
kapacitet för att klara den ökade belastning som planförslaget innebär. VAutredningen föreslår att både den norra och den södra anslutningen används
för att kunna ansluta byggnaderna med självfall och därmed inte behöva
pumpa spillvattnet från de lägre delarna av planområdet.
I området finns tre närliggande brandposter som bedöms ha tillräcklig
kapacitet avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov.
Diskussion gällande kompletterande brandposter rekommenderas i samband
med renovering av befintlig drickvattenledning.

Dagvatten
Befintligt system

Dagvatten avleds idag dels via fastighetens befintliga ledningsnät för
dagvatten till en bäck som följer planområdets östra och sydöstra gräns. I
planområdets södra del som idag utgörs av gräsmark saknas ledningsnät och
då avrinner dagvatten naturligt till bäcken. Bäcken mynnar i Jörlandaån som
är recipient för dagvattnet. Slutlig recipient är Hake Fjord.
Jörlandaån är en vattenförekomst med statusklassning ekologisk status
måttlig och kemisk status ej god i VISS (Vatten Informations System
Sverige).
Jörlanda ån ska uppnå god ekologisk status till 2027 vilket är
miljökvalitetsnormen för vattnet.
Jörlandaån är 12 km lång med ett avrinningsområde på 3 880 ha. Aktuellt
planområde utgör lite mindre än 0,08 % av hela avrinningsområdet.
Motiveringen för klassningen av nuvarande ekologisk status är baserad på
att vattendraget påverkas av tillförsel av näringsämnen (totalfosfor) och
därmed sker övergödning. Statusen avseende näringsämnen har gått från
måttlig till otillfredsställande vilket beror på ökade halter av totalfosfor men
även p.g.a. nytt underlag för att beräkna referensvärden. Vattendraget är
även påverkat av försurning men kalkning sker vilket gynnar bottenfauna
och förbättrar PH-värdet. Status gällande fisk är även god.
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När det gäller kemisk status är halterna av kvicksilver samt bromerade
difenyletrar (PBDE) högre än gränsvärdena. Halterna av båda dessa
ämnen överskrider kvalitetsnormen. Gränsvärdet för PBDE och kvicksilver
överskrids i Sveriges alla ytvatten och beror bl.a. på atmosfäriskt nedfall
och långväga lufttransporter. Undantag (beträffande kemisk status) gäller
för halterna av kvicksilver och PBDE; dessa anses p.g.a. sin omfattning
och sina spridningsvägar vara svåra att åtgärda; halterna får dock inte öka.
Bland påverkanskällor avseende fosfor nämns att jordbruk och enskilda
avlopp innebär en betydande påverkan. Transport och infrastruktur i
avrinningsområdet innebär en betydande påverkan på avrinnande
dagvatten. Ämnen/ämnesgrupper som förekommer i dagvatten från dessa
källor är PAH:er och metaller som koppar, zink, bly och kadmium.
Jörlandaån passeras bl. a av Europaväg 6 ca 1 km sydost
om planområdet.
Atmosfärisk deposition är även en påverkanskälla. Detta leder till att
kvicksilver och PBDE sprids. Vattendraget påverkas även av atmosfärisk
deposition från svavel- och kväveföreningar vilket leder till försurning. Om
inte kalkning genomfördes skulle pH-värdet ligga lägre än referensvärdet
enligt information i VISS.
När markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna
av föroreningar som följer med dagvattnet öka i området. Möjligheterna att
uppnå god ekologisk och god kemisk status i recipienten får inte försämras
i och med planförslaget. Dessutom ska ingen kvalitetsfaktor få en
försämrad status. Kommunens utgångspunkt är att uppnå
miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både
från nya och befintliga belastande ytor.

Planförslaget

Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak,
parkeringsplatser och skolområde bedöms öka, vilket innebär att det
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. Även
förväntat framtida varmare klimat leder till flödesökningar. För att inte öka
belastningen på recipienten krävs fördröjningsåtgärder. Beräknade
fördröjningsvolymer baseras på att det dagvattenflöde som uppstår vid ett
framtida 10-årsregn fördröjs till motsvarande befintligt flöde vid 10-årsregn.
En rekommendation är att andelen framtida hårdgjorda ytor begränsas.
Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av
samtliga undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening
av dagvattnet. För att inte försämra möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. Föreslagen
huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som
når recipienten är rening via biofilter, översilningsytor, svackdiken och ett
underjordiskt fördröjningsmagasin i makadam. Denna fördröjnings och
reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den ekologiska och
kemiska statusen i recipienten inte försämras. Renings- och
fördröjningsåtgärd på befintligt dagvattensystem förbättrar situationen
jämfört med dagens situation.
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Skyfall

SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 millimeter på en
timme eller 1 millimeter per minut. Skyfall inträffar i regel sommartid när
luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i de höga
luftlagren innan den slutligen tvärt faller till marken.
Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar
avrinningskoefficienterna. Eftersom befintliga dagvattensystem inte har
kapacitet att omgående omhänderta flöden från skyfall kommer
ledningssystemet vid intensiva regn att gå fullt och dagvatten kommer att
rinna ytledes till lågpunkter i området. För det aktuella planområdet blir
följden att dagvatten kommer att ansamlas vid 2 platser inne på
befintligskolgård, se figur 16. I denna utredning har ett regn på 50 mm valts
att studeras. Detta bedöms motsvara ett kortvarigt 100-årsregn.

Figur 18. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, ytliga rinnvägar och områden som
riskerar översvämning utifrån befintlig situation vid 50mm intensivt regn.

Bilden illustrerar att det är synnerligen viktigt att avvattningen från befintlig
skolgård behöver beaktas i det fortsatta arbetet med planen eftersom
bräddningen från de instängda områdena vid extremnederbörd sker mot
sydväst där den nya skolbyggnaden ska uppföras. Nuvarande
bräddningsväg blir därmed blockerad efter tillbyggnad. När det gäller
framtida exploatering är det även viktigt att ny bebyggelse höjdsätts så att
inga andra instängda områden skapas samt att framtida marklutning
hindrar dagvatten från att drabba befintlig bebyggelse.
Skyfallsmodellering
Befintlig situation
Eftersom Scalgo inte tar hänsyn till ledningar och för att få en bättre bild
över situationen framförallt inom skolgården, utfördes även modellering
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med hjälp av programvaran Mike Urban 2019. Den kopplade yt- och
ledningsnätsmodellen kördes med Mike21 i Mike Urban.
I modellen har ett klimatanpassat (klimatfaktor 1,25) 100 årsregn av typ
CDS med en varaktighet på 6h använts för att modellera skyfallet. Därefter
har maximala vattennivåer analyserats.
Att beräkna flödet med CDS-regn till skillnad från blockregn innebär att
regnförloppet blir mer precist analyserat i CDS-regnet. Jämfört med
blockregn har CDS-regnet en annan fördelning av regnvolymen med en
intensivare topp och en längre intensitet före och efter denna topp. Alla
varaktigheter är i CDS-regnet inkluderade i ett regn inom ett givet intervall.
I blockregnet beräknas ett medelvärde gällande intensitet för varje
tiominutersperiod vilket är ett något mer förenklat sätt att
beräkna nederbörd.

Figur 19. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för befintlig
situation vid ett klimatanpassat 100-årsregn.

Resultatet visar att de simulerade vattennivåerna för befintlig situation inom
skolgården vid ett klimatanpassat 100 årsregn med 6h varaktighet på de mest
utsatta delarna stiger till 0,2--0,4m (cyanfärgade ytor) vilket ligger nära
resultatet i Scalgo. I norra lågpunkten blir vattendjupet 0,2—0,4 m
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närmast befintlig dagvattenbrunn och 0,1-0,2 vid mörkblå ytor. Enligt den
höjddata som används ligger marknivån närmast den större byggnaden på ca
+16,1 m. På de mörkblå ytorna i norra lågpunkten skulle därmed vattendjupet
stiga till ca +16,2-16,3 meter. Befintliga entréer ligger enligt uppgift från
kommunen på nivån +16,27.
Planförslaget
Med den nya exploateringen stängs en av avrinningsvägarna och
skyfallssituationen förvärras. För att simulera framtida situation har följande
justeringar gjorts på modellen.
Ytan är uppdaterad med nya byggnader enligt uppdaterat förslag.
Ledningsnätverket i modellen är uppdaterat och justerat i enlighet med
föreslagna nya dagvattenledningar. Dock är inte den föreslagna markrännan
medtagen i modellen. Markanvändning är uppdaterad med
nya ytor från planförslaget. En lutning av markytan har skapats vid framtida ny
entré för att visualisera en realistisk avrinning på västra sidan om ny byggnad.
Vidare har tre mindre magasin skapats - två inne på den befintliga skolgården
och ett mellan Bagarevägen och planområdet. Dessa magasin är en
förenklad simulering av föreslagna växtbäddar. Magasinens volym är mindre i
modellen än vad som föreslås i utredningen. I övrigt är antagande och indata
som för befintlig situation, 100 års klimatanpassat CDS-regn med 6h
varaktighet.

Figur 20. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för framtida
situation vid ett klimatanpassat 100-årsregn.
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Resultaten från modelleringen visar att med föreslagna åtgärder blir den
simulerade vattenutbredningen större i den södra lågpunkten inne på
skolgården jämfört med befintlig situation. I södra lågpunkten där befintlig
byggnad möter ny byggnad uppstår ett vattendjup på 0,2–0,3m vilket innebär
att vattnet stiger till en höjd av +16,25–16,30 m där.
Den norra lågpunkten på skolgården får vattendjup på ca 0,05–0,1 m som
djupast, vilket innebär att vattnet stiger till en ungefärlig nivå på +16,2 m som
högst. Modellen indikerar således att om dagvatten magasineras i växtbäddar
på skolgården förbättras situationen. Avtappningen i ledningsnätet är dock
för låg för att kunna undgå översvämning. För att ytterligare minska dessa
vattennivåer skulle en åtgärd vara att öka dimensionen på befintlig
avtappningsledning från 160 till 400 mm. Dock kan en sådan
åtgärd vara svår att åstadkomma eftersom befintlig avtappningsledning ligger
under befintlig byggnad.
I simuleringen har som ett alternativ en ny avtappningsledning simulerats. Ny
ledning har en nordlig sträckning från den södra lågpunkten och lutar ca 10
promille som visar att problemen med översvämning upphör, se figur 21.

Figur 21. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för framtida
situation med uppdimensionerad avtappningsledning vid ett klimatanpassat 100årsregn.
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Planförslaget

Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak,
parkeringsplatser och skolområde bedöms öka, vilket innebär att det
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. För att inte öka
belastningen på recipienten krävs fördröjnings-och reningsåtgärder.

Kommunen anser att fördröjningsvolymer ska baseras på att det
dagvattenflöde som uppstår vid ett framtida 10-årsregn fördröjs till
motsvarande befintligt flöde vid 10-årsregn enligt Publikation 110 (Svensk
Vatten, 2016). Det motiveras med att området där detaljplanplanförslaget
studeras är glest bebyggt.
En rekommendation är att andelen framtida hårdgjorda ytor begränsas.
Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av
samtliga undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening av
dagvattnet. För att inte försämra möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening.
Föreslagen huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden
föroreningar som når recipienten är rening via biofilter, översilningsytor,
svackdiken och underjordiska fördröjningsmagasin i makadam. Denna
fördröjnings-och reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den
ekologiska och kemiska statusen i recipienten inte försämras.
På befintlig skolgård finns idag en risk för översvämning vid extremnederbörd.
Den föreslagna exploateringen innebär en försämrad förmåga att hantera
extrema flöden vid skyfall eftersom en evakueringsväg för ytavrinningen
byggs bort. Inne på den befintliga skolgården finns idag
dagvattenbrunnar och ett ledningsnät, men detta bedöms inte ha tillräcklig
kapacitet för att kunna avleda allt dagvatten vid extrema skyfall. Befintliga och
nya byggnader riskerar därmed att skadas.
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Figur 22. WSP, utsnitt ur dagvattenutredningsförslag.

Utredningen rekommenderar att två ytor för omhändertagande av
skyfallsflöden samt en ny norrgående ytlig skyfallsled föreslås på befintlig
skolgård. De två skyfallsytorna förses med nya norrgående ledningar.
Skyfallsled anläggs med antingen ett smalt makadamdike med överliggande
galler eller en stensatt ränna. Skyfallsled och skyfallsytor hanterar de
dagvattenflöden som inte kan hanteras i befintligt ledningsnät. Om detta blir
verklighet är bedömningen att ingen ny bebyggelse riskerar att drabbas av
översvämning vid extrem nederbörd.
De flöden som genereras i på väster sida om byggnaden hanteras via
växtbäddar och leds till föreslaget dike i planområdets södra del. Trafikverkets
vägdike längs Bagarevägen får inget ökat flöde.
Dagvattensituationen på befintlig skolgård förbättras både avseende skyfall
och föroreningshalter tack vare föreslaget omhändertagande via växtbäddar,
makadammagasin och ränna, alternativt större avtappningsledning.
Det är viktigt att i samband med detaljprojektering säkerställa att området
höjdsätts så att skador på byggnader inte uppstår vid extrem nederbörd.

Tele och el

Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet och Skanova för teleförsörjningen
inom planområdet.

Avfallshantering

Miljöhus skall finnas inom fastigheten.
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Befintlig situation

Idag används fem 190 literkärl för avfallshantering.

Planförslaget

För att tidigt skapa ett tillräckligt stort utrymme som kan möta framtida
insamlingssystem har detaljplanen tittat på möjligheten att utöka antal
fraktioner då nya regler och krav på ökad utsortering av fler materialslag
kan tillkomma.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller

Förordning 2015:216 till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för
trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader, ska tillämpas på mål och
ärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015.
Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Boverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder
(2015:21). Vägledningen kan även tillämpas vid planläggning och
bygglovsprövning av skolor, förskolor och vårdlokaler.
Naturvårdsverkets ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik” (September 2017) innehåller bestämmelser om riktvärden för
buller utomhus från väg- och spårtrafik på skolgårdar. Riktvärden för ny
skolgård redovisas i Tabell 1.

Tabell 1: Riktvärden för buller på ny skolgård.
Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn,
under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18).
1
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Rekommendationen är att skolgårdar ska ha en ljudnivå om högst 50 dBA
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet.
En trafikbullerutredning har tagits fram, Trafikbullerutredning skolgård
Jörlanda, Stenungsunds kommun samt bilagor, Akustikverkstan, 2021-0222, som visar befintlig och framtida situation.
I planområdet är omgivningsbullret främst trafikbuller som kommer från Väg
574 (Bagarevägen). Hänsyn har även tagits till buller från järnväg som
inkluderas i utredningen.

Figur 23. Akustikverkstan, Utsnitt ur trafikbullerutredning: ekvivalent ljudnivå nuläge

Planområdet har i relevanta delar antingen <45dBA eller 45 – 50 dBA
dygnsekvivalent ljudnivåer.
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Figur 24. Akustikverkstan, Utsnitt ur trafikbullerutredning: ekvivalent ljudnivå
planförslag

De delar av planområdet som avses användas som skolgård uppfyller
Naturvårdsverkets riktlinjer utan vidare åtgärd. Den del av planområdet som
ligger mellan skolan och Bagarevägen överskrider riktvärdena för buller på
ny skolgård och bör därför ej nyttjas som sådan.
För att bättre utnyttja platsens egenskaper föreslås att de platserna som är
avsedda för lek eftersträvas inom ljudnivåerna <45 dbA och att bebyggelse
anläggs där ljudnivå är mindre tillfredställande, således blir skolbyggnaden
ett bullerskydd för barnens lekyta så att riktvärdena klaras. I övriga
vistelseytor inom skolgården där ljudnivån är över 50 dBA ekvivalent
ljudnivå föreslås att trä och vegetation planteras så att bättre ljudnivå
upplevs i dessa.
Bullerökning som kan tillkomma med skolutbyggnad bedöms inte bli
störande för närmiljön för att kollektiva transportmedel har gynnats i
förslaget och för att bullerökning till stor del kommer ske vid hämtning och
lämning av eleverna.

FORNLÄMNINGAR

Det finns en känd fornlämning t som ligger söder om planområdet med
RAÄ-nummer: Jörlanda 46:1.
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Det finns även en känd fornlämning som ligger väster om planområdet med
RAÄ-nummer: Jörlanda 47:1. En arkeologisk utredning gjordes 2007
(Bohusläns museum Rapport 2007:8) i samband med
detaljplaneprogrammet för förskola samt kontorsbyggnad i Jörlanda. Inga
andra fynd tillvaratogs i samband med utredningen.
Ett skyddsavstånd på 40 meter från hällristningen som ligger söder om
planområdet kommer att tas i samråd med länsstyrelsen (2020-03-05).
Skyddsavstånd tas för att fornlämningen ska vara tillgänglig för allmänheten
och kunna förstås i sitt sammanhang. Viktigt är att poängtera att skolan
kommer att på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt kunna använda
hällristningen och dess naturliga miljö i undervisningssammanhang.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Allmänt

När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att
bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på
miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program (Miljöbalken 6 kap 11–18 § och 22 §) ska kommunen genomföra
en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planens tänkbara miljöeffekter

Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora
delar av planområdet redan är bebyggt. I dagsläget finns ett tidsbegränsat
bygglov i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska
möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella fastigheterna
omfattas delar av fastigheten av gräsmark, som dock inte brukas
i dagsläget.
Planen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, bilaga 4,
vilket i princip innebär att planförslaget:
•
•
•
•
•
•

inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller
regionala miljömål.
inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område.
inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur.
inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet.
inte medger tillståndspliktiga verksamheter.

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB

Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i
miljöbalkens 4 kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet”. Dessa områden är enligt 4 kap. 1§ i sin
helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i
områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa
värden. Bestämmelserna skall dock inte hindra utvecklingen av befintliga
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tätorter eller av det lokala näringslivet. Den föreslagna detaljplanen för
skolverksamhet utgör en utveckling av tätorten varför den är förenlig
med riksintresset.

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan

Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan
enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11a § och Miljöbalken 6 kap 5–7 §
för aktuell detaljplan. Med den information som är tillgänglig i dagsläget och
med utgångspunkt från sammanställningen av de kriterier som anges i
miljöbalken 6 kap., miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms
effekterna av detaljplanens genomförande inte generera någon betydande
miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kommer
därför inte göras.
Undersökningssamrådet har samråtts med Länsstyrelsen (2020-04-17)
som delar kommunens bedömning.
Utförlig beskrivning av planens konsekvenser följer nedan.
Nationella och regionala mål
De nationella miljömålen som berörs är: Levande sjöar och vattendrag, Hav
i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, God bebyggd
miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv. De
globala hållbarhetsmålen som berörs är: Hav och marina resurser,
Ekosystem och biologisk mångfald, Hållbara städer.
Möjligheten att inom närområdet nyttja kommunal service, gång- och
cykelnät och kollektivtrafik berör nationella miljömålet Begränsad
klimatpåverkan och det globala hållbarhetsmålet Hållbara städer.
Området ligger i Jörlanda centrum med närhet till kollektivtrafikförbindelser
längs med väg 574 och det finns utbyggt gång- och cykelnät mot
Stenungsund centrum där det finns handel och servicefunktioner.
Detaljplanen främjar användningen av hållbara transportmedel.
Inom planområdet kommer de hårdgjorda ytorna att öka genom
utbyggnaden och ianspråktagande av intilliggande mark. Detta ökar
dagvattenavrinning till närliggande vattendrag som kan påverkas.
Dagvattenfördröjning och dagvattenrening före avledning till vattendraget är
åtgärder som kommer att vidtas för att bidra till att vattenkvalitetsnormen
och aktuella miljömål uppfylls.
Bevarandet av kantzon utmed vattendraget är en åtgärd som kommer ha
en viktig ekologisk funktion. Genom att bibehålla kantzonen, bevaras den
gröna infrastrukturen och landskapets värden och upplevelsen av
kulturmiljön. Växt- och djurlivet kring vattendraget skyddas och ger
förutsättning för att gräsmark omvandlas till ängsmark och erbjuda en
blomrik miljö för pollinerare.
Denna åtgärd kopplar till flera åtgärder som återfinns i det regionala
åtgärdsprogrammet: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland samt
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åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt.
Åtgärden kopplar också till den regionala handlingsplanen för
klimatanpassning. Alla ovannämnda åtgärdsprogram och handlingsplaner
är framtagna för att bidra till arbetet med de nationella miljömålen och de
globala hållbarhetsmålen.
Buller och luft (trafik)
Med föreslagen markanvändning kan trafiken öka till planområdet men inte
i sådan omfattning att störningar för närboende bedöms uppstå. Däremot
om man jämför med ett nollalternativ generar det en ökning av fordonstrafik
vid hämtning, lämning och leverans då elevantalet kan öka från 265 till 525
elever. I planen har förutsättningarna till trygga gång- och cykelvägar till och
från området främjats för att i högre grad bidra till att transporterna
inte ökar.
Fornlämningar
Planområdet ligger i närheten av två fornlämningar som är belägna söder
och väster om Jörlandaskolan. Utifrån den arkeologiska utredningen för
detaljplaneprogrammet som gjordes 2007-01-25 konstaterade Bohusläns
museum att det inte längre finns några hinder för den planerade
exploateringen som man föreslog 2007. Dessutom att inga andra fynd
tillvaratogs i samband med utredningen. För att inte påverka hällristningen
som ligger söder om skolan negativt kommer planen att ha ett
skyddsavstånd på ca 40 meter från fornlämningen.
Markförhållanden
Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora
delar av planområdet redan är bebyggt. I dagsläget bedrivs
skolverksamheten tillfälligt i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som
detaljplanen ska möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella
fastigheterna omfattas delar av fastigheten gräsmark.
En geoteknisk utredning har tagits fram under detaljplanearbetet och den
visar att geotekniken i området är tillfredsställande för detaljplanens syfte.
I utredningen anges belastningsbegränsning som inkluderas i detaljplanen
med planbestämmelser. Det framkommer också i utredningen att ingen
erosion pågår i bäcken så inget erosionsskydd kommer att
behövas anläggas.
Dagvattenhantering
Med föreslagen markanvändning kommer dagvattnets förutsättningar i
området att förändras, eftersom det kommer bli mer hårdgjorda ytor samt
nybyggnation. Gröna tak och anläggning av genomsläpplig beläggning i
parkeringsytor är två sätt att minska mängden hårdgjorda ytor.
Dagvattenhanteringen utretts i samband med detaljplanen för att
säkerställa en godtagbar hantering.
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Natur
Befintlig dagvattenledning har sitt utlopp till en närliggande bäck. Detta är
en mindre bäck som leder till Jörlanda ån som ansluts söder om
planområdet. Jörlanda ån är en vattenförekomst med statusklassning
ekologisk måttlig och kemisk status ej god i VISS.
Planarbetet tar hänsyn till detta i utredningen av dagvattenhantering så att
inte förutsättningarna försämras för att kunna uppnå god ekologisk status i
Jörlandaån till 2027 vilket är miljökvalitetsnormen för vattnet.
Jörlandaån och dess biflöde leder vidare ut till Stenungsundskusten som är
ett Natura- 2000 område med bevarandeplan och ingår i EU:s arbete med
att bevara biologisk mångfald.

GENOMFÖRANDE
Allmänt

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid
genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår
istället av plankartan och planbestämmelserna.

Planprocessen

Planarbetet handläggs med standard planförfarande i enlighet med 5 kap.
Plan och bygglagen (2010:900) Efter genomförd granskning avses
planförslaget att tas upp för antagande i Kommunfullmäktige.

Tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet:
4:e kvartalet 2020
2:a kvartalet 2021
3:e kvartalet 2021
3:e kvartalet 2021

Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet
inte överklagas.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter
genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad
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byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller upphävs
av kommunen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Det finns ingen allmän plats mark inom föreliggande detaljplan.
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och
underhåll av anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför
skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för
huvudmannen att förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.

Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar
berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten.
Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet och Skanova för teleförsörjningen
inom planområdet.
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande:

Anläggning
(kartbeteckning)
Kvartersmark
Skola

Genomförandeansvarig

Drift-och
skötselansvarig

Fastighetsägare/exploatör Fastighetsägare/ex
(i detta fall Stenungsunds ploatör (i detta fall
kommun)
Stenungsunds
kommun)

AVTAL
Plankostnadsavtal

Ett plankostnadsavtal har upprättats 2019-03-11. Avtalet reglerar bland annat
fördelning av kostnader för upprättande av detaljplan.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsägare

Planområdet berör fastigheten Kyrkeby 3:33 och del av fastigheten Kyrkeby
3:34 som ägs av Stenungsunds kommun.
Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet
redovisas av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckning.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd
av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara
nödvändiga inom planområdet. Lämplig fastighet för skolan ska bildas,
kvartersmark skola inom Kyrkenorum 3:34 fastighetsregleras till
Kyrkenorum 3:33. Kommunen ansöker om och bekostar
lantmäteriförrättning. Detaljplanen medför ingen inlösen av mark för
allmän plats.
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Ledningsrätt

Telia Sonera Access AB, nedan kallat Skanova, har ledningsrätt för
teleledning vid väg 574 (Bagarevägen). Inga ledningsrätter berörs av
detaljplanen.

Servitut och gemensamhetsanläggning

Inga servitut eller gemensamhetsanläggningar berörs av detaljplanen.

UTBYGGNAD AV TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Dricks- och spillvatten samt brandpost

Befintlig skola ingår idag i kommunalt VA-verksamhetsområde. I norra
delen, vid Novavägen, av skolan finns det upprättade förbindelsepunkter
mot befintliga vatten- och spillvattenledningar. Det finns även en
förbindelsepunkt i södra delen som idag används till befintliga moduler.
Vattentrycket i befintliga vattenledningar är tillräckligt även efter
exploatering.
I området finns det tre brandposter som bedöms ha tillräcklig kapacitet
avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov. Brandposten som
ligger väster om planområdet behöver märkas ut på nytt då den saknar
tillräckligt skyltning för att man ska kunna veta om dess position.

Dagvatten

Befintligt dagvatten från norra delen av planområdet avleds via befintligt
ledningsnät till bäcken i planområdets östra gräns.
Befintligt dagvatten från södra delen av planområdet, som idag är gräs,
saknar ledningsnät men rinner också ut i bäcken.
Bäcken mynnar sedan ut i Jörlandaån vars ekologiska status ej får
försämras pga exploateringen.
I samband med exploateringen kommer mängden dagvatten och mängden
föroreningar att öka vilket gör att fördröjnings- och reningsåtgärder
är nödvändiga.

Trafik och buller

För att minimera bullernivå inom skolgård föreslås byggnader placeras på
så sätt att de fungerar som ett bullerskydd mellan Bagarevägen
och skolgård.

Geoteknik

Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet i
utredning se Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik samt
Projekterings-PM/Geoteknik.

El- och teleförsörjning

Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd mellan
nätägaren och Stenungsunds kommun. Det är exploatörens ansvar att
sådant samråd sker.
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Telia Skanova Access AB, nedan kallat Skanova, har anläggning vid
aktuellt exploateringsområde. Skanova har en kabel utefter befintlig väg,
väg 574 (Bagarevägen).
Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas
anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till
TeliaSonera Skanova Access. Eventuella undanflyttningar av Skanovas
anläggningar inom exploateringsområdet kommer att debiteras
fastighetsägaren/exploatören.
Kungälv Energi AB har elnätet inom planområdet. Eventuell flytt/förändring
av befintliga el-anläggningar utförs av Kungälv Energi men bekostas av
fastighetsägaren/exploatören.
Vid arbete nära Kungälv Energi AB:s anläggningar krävs bevakning. Vid
markarbeten skall kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och
kabelutsättning beställs hos Kungälv Energi AB:s kundservice.

Tekniska utredningar

Genomförda utredningar/undersökningar redovisas under rubrik Övriga
Handlingar s.5. Exploatör ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande
tekniska utredningar för att genomföra planen.

Tillstånd

Exploatör ansvarar och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser etc. för
genomförandet av exploateringen inom detaljplanen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Exploatör svarar för kostnader för utbyggnad inom kvartersmark, drift av
kvartersmark, anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsbildning samt
kostnader enligt plankostnadsavtal.
Vid behov av att flytta befintliga elkablar och teleledningar bekostas det
av exploatör.

GENOMFÖRANDETS KONSEKVENSER
Inverkan på miljön

Planen förväntas inte innebära någon betydande miljöpåverkan, vilket har
samråtts med länsstyrelsen som delar kommunens bedömning, läs vidare på
sida 39. En miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte
att upprättas.

Sociala konsekvenser

Jörlanda är utpekat som utbyggnadsområde och antalet elever förväntas
öka i framtiden. Jörlandaskolan saknar idag tillräckliga utrymmen för
undervisning och detaljplanen möjliggör en utbyggnad av skolan.
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Skolans placering innebär att många barn kan gå eller cykla till skolan vilket
är positivt ur flera aspekter. Skolans inne-och utemiljö kommer att ha
betydelse för Jörlanda i sin helhet som samlingsplats för aktiviteter
utanför skoltid.

Barnperspektiv

Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för
skolor. Arbetet med den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut
idag och de förutsättningar som finns för att uppnå en bra skolmiljö. En
dialog-workshop genomfördes, i enlighet med barnkonventionens artikel 12,
med elever i årskurs 5 för att så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som
berör barnens närmiljö och ge dem inflyttande i planeringen.
Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som bedöms
positiv för både barn och vuxna i närområdet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår på grund av planförslaget.
Fastigheter

Fastighetsrättslig konsekvens

Kyrkeby 3:33

Fastigheten planläggs som
kvartersmark skola. Fastigheten
utökas genom att kvartersmark
skola inom Kyrkeby 3:34
fastighetsregleras till
Kyrkeby 3:33.

Kyrkeby 3:34

Del av fastigheten planläggs som
kvartersmark skola.
Kvartersmark skola
fastighetsregleras till
Kyrkeby 3:33.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Planens genomförandetid är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen har upprättats i samråd med Johanna Augustsson och
Therese Brattfors, Exploatering, Lisa Chohan Strömner och Yousef Maleki,
VA-Infrastruktur; Anna-Lotta Andersson och Joakim Karlsson, TrafikInfrastruktur; Victoria Lind Magnusson, Strategi och Samordning; och med
övriga berörda tjänstemän inom Stenungsunds kommun.
Samhällsbyggnad Exploatering

Veronica Götzinger
Exploateringschef
Fabiana Tomé
Planarkitekt

Pernilla Larsson
Mark- och exploateringsingenjör
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

§ 54

Dnr: KS 2021/16

Svar på återremiss angående namnsättning av fastigheterna
Stenung 16:22 och 16:23
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att namnet Strandplan ska gälla som gatunamn för fastigheterna
Stenung 16:22 och 16:23.
Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade den 16 februari 2021 att återremittera ärendet om namnsättning
av fastigheterna Stenung 16:22 och 16:23, för att låta Stenungsunds hembygdsförening yttra
sig över namnsättningen, paragraf 22. Hembygdsföreningen har nu yttrat sig och har inget att
invända mot namnet Strandplan.
Namnet Strandplan används idag för att beskriva platsen vid fastigheterna Stenung 16:22 och
16:23. Namnet är inte officiellt registrerat som ett gällande gatunamn. Namnet bör registreras,
för att underlätta att hitta till platsen för till exempel blåljusaktörer, men även för besökare till
de verksamheter som finns i området.
Förslaget om att registrera namnet kommer från företagare i området och har också remitterats
till berörda fastighetsägare i området. Hembygdsföreningen har kontaktats och hade inget att
invända mot namnet Strandplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-17
Kartbilaga
Beslut skickas till
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-03-17

Åsa Wåhlström
GIS-ingenjör

Dnr KS 2021/16

Till kommunstyrelsen

Svar på återremiss angående namnsättning av fastigheterna
Stenung 16:22 och 16:23
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att namnet Strandplan ska gälla som gatunamn för fastigheterna
Stenung 16:22 och 16:23.
Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade den 16 februari 2021 att återremittera ärendet om namnsättning
av fastigheterna Stenung 16:22 och 16:23, för att låta Stenungsunds hembygdsförening yttra
sig över namnsättningen, paragraf 22. Hembygdsföreningen har nu yttrat sig och har inget att
invända mot namnet Strandplan.
Namnet Strandplan används idag för att beskriva platsen vid fastigheterna Stenung 16:22 och
16:23. Namnet är inte officiellt registrerat som ett gällande gatunamn. Namnet bör registreras,
för att underlätta att hitta till platsen för till exempel blåljusaktörer, men även för besökare till
de verksamheter som finns i området.
Förslaget om att registrera namnet kommer från företagare i området och har också remitterats
till berörda fastighetsägare i området. Hembygdsföreningen har kontaktats och hade inget att
invända mot namnet Strandplan.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet medför inga konsekvenser för barn då det gäller namnsättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-17
Kartbilaga
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Tjänsteskrivelse
2021-03-17

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
asa.wahlstrom@stenungsund.se
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Dnr KS 2021/16

STENUNG

Skala 1:800

Namnsättning av Strandplan. Berörda fastigheter Stenung 16:22 och 16:23
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

§ 22

Dnr: KS 2021/16

Namnsättning av fastigheterna Stenung 16:22 och 16:23
Beslut
Allmänna utskottet beslutar att återemittera ärendet för att låta Stenungsunds
hembygdsförening yttra sig över namnsättningen.
Sammanfattning av ärendet
Namnet Strandplan föreslås gälla som gatunamn för området vid fastigheterna Stenung 16:22
och 16:23. Namnet Strandplan används idag för att beskriva platsen. Namnet är inte officiellt
registrerat som ett gatunamn. Namnet bör registreras för att underlätta att hitta till platsen för
till exempel blåljusaktörer och för besökare till de verksamheter som finns i området.
Förslaget om att registrera namnet kommer från företagare i området och har också remitterats
till berörda fastighetsägare i området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Göder Bergermo (L) föreslår att ärendet återemitteras för att låta Stenungsunds
hembygdsförening yttra sig över namnsättningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Göder Bergamos (L)
förslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Asa.wahlstrom@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

§ 55

Dnr: KS 2021/244

Namnsättning av gata, del av Härgusseröd 1:3 och 1:14
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att namnet Brackeliden ska gälla som gatunamn för gatan på del
av fastigheterna Härgusseröd 1:3 och 1:14.
Sammanfattning av ärendet
Inom detaljplan 145 för del av fastigheterna Härgusseröd 1:3 och 1:14 ska den utpekade
lokalvägen namnsättas. Ucklums hembygdsförening har tillfrågats om lämpliga namn och
lämnade in förslaget Brackeliden. Namnet är väl etablerat, historiskt hos bönderna i området.
Själva ordet kommer från den verksamhet som fanns på platsen förr i tiden och anspelar på
ålderdoms- och försörjningshemmet. Det finns också en stensatt källa på platsen som kallas
för Brackekällan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-17
Beslut skickas till
Asa.wahlstrom@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-03-17

Åsa Wåhlström
GIS-ingenjör

Dnr KS 2021/244

Till kommunstyrelsen

Namnsättning av gata, del av Härgusseröd 1:3 och 1:14
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att namnet Brackeliden ska gälla som gatunamn för gatan på del
av fastigheterna Härgusseröd 1:3 och 1:14.
Sammanfattning av ärendet
Inom detaljplan 145 för del av fastigheterna Härgusseröd 1:3 och 1:14 ska den utpekade
lokalvägen namnsättas. Ucklums hembygdsförening har tillfrågats om lämpliga namn och
lämnade in förslaget Brackeliden. Namnet är väl etablerat, historiskt hos bönderna i området.
Själva ordet kommer från den verksamhet som fanns på platsen förr i tiden och anspelar på
ålderdoms- och försörjningshemmet. Det finns också en stensatt källa på platsen som kallas
för Brackekällan.
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Tjänsteskrivelse
2021-03-17

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet medför inga konsekvenser för barn då det gäller namnsättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-17
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad
Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Asa.wahlstrom@stenungsund.se
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Dnr KS 2021/244

Tjänsteskrivelse
2021-05-18

Therese Allansson
Redovisningsansvarig

Dnr KS 2021/247

Till Kommunfullmäktige

Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun T1 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun
T1 2021.
Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 53,2 mnkr, vilket kan jämföras med 50,0 mnkr vid samma
period föregående år.
Prognosen för helåret är 69,9 mnkr, vilket är 50,8 mnkr bättre än budgeterade 19,2 mnkr. Den
enskilt största posten som förklarar avvikelsen är skatter och generella statsbidrag som i
SKR:s senaste prognos visade på intäkter på 40,0 mnkr mer än kommunens budgeterade
1 665,3 mnkr. Prognosen är 11,9 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och
förbättringen härrör främst till skatteintäkterna samt kommunövergripande medel för
volymökningar och driftskostnader till följd av investeringar.
Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 16,2 mnkr. Sektor socialtjänst svarar för
14,4 mnkr av överskottet och förklaras i huvudsak av tre delar: ökade statsbidrag riktat till
äldreomsorgen, stängda avdelningar inom SÄBO och gruppbostäder samt fortsatt arbete med
effektiv användning av personalresurser. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott
om 1,8 mnkr och beror främst på lägre kostnader för fastighets- och måltidsrelaterad
verksamhet då flera av kommunens verksamheter haft en reducerad verksamhet pga
pandemin. Sektor utbildning prognostiserar göra ett nollresultat. Inom sektorn finns både
positiva och negativa avvikelser. Förskolan och grundskolan prognostiserar båda överskott
medan kultur och fritid prognostiserat ett underskott bl a till följd av lägre intäkter till följd av
pandemin. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr inom
bygglovsverksamheten men som vägs upp av motsvarande överskott inom bland annat
exploateringsverksamheten. Sektorns totala prognos är därmed ett nollresultat.
Utöver ovan nämnda avvikelser prognostiseras ett underskott om 22,0 mnkr kopplat till
pensionsskulden. Detta eftersom SKR:s styrelse fattat beslut om ändrat livslängdsantaganden
som medför en pensionsskuldsökning.
Försäljning av exploateringsfastigheter förväntas ge en nettovinst om 1,6 mnkr.
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Tjänsteskrivelse
2021-05-18

Dnr KS 2021/247

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 38,8 mnkr för perioden. Prognosen är 260,5 mnkr,
vilket är 142,4 mnkr lägre än årets investeringsbudget. Avvikelsen beror främst på projekt
som blivit förskjutna i tid.
Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 9,5 mnkr
respektive 4,0 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 28,2 mnkr och
för Stenungsunds Energi till 4,3 mnkr.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-18
Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun T1 2021
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef

Beslut skickas till
therese.allansson@stenungsund.se
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Uppföljning april 2021
Budget 19,2 mnkr, prognos 69,9 mnkr

Periodens resultat och helårsprognos
Utfallet för perioden uppgår till 53,2 mnkr, vilket kan jämföras med 50,0 mnkr vid samma
period föregående år.
Prognosen för helåret är 69,9 mnkr, vilket är 50,8 mnkr bättre än budgeterade 19,2 mnkr. Den
enskilt största posten som förklarar avvikelsen är skatter och generella statsbidrag som i
SKR:s senaste prognos visade på intäkter på 40,0 mnkr mer än kommunens budgeterade
1 665,3 mnkr. Skatteintäkterna är högre på grund av att arbetade timmar bedöms utvecklas
starkare än i tidigare prognoser. Prognosen är dock fortsatt mycket osäker till följd av pandemin eftersom utvecklingen av skatteintäkterna är avhängigt på hur smittspridning, vaccinationer och restriktioner fortlöper. Inom finansverksamheten finns även en positiv avvikelse om
5,0 mnkr som avser ersättning för sjuklönekostnader.
Prognosen är 11,9 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och förbättringen
härrör främst till skatteintäkterna samt kommunövergripande medel för volymökningar och
driftskostnader till följd av investeringar.
Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 16,2 mnkr. Sektor socialtjänst svarar för
14,4 mnkr av överskottet och förklaras i huvudsak av tre delar: ökade statsbidrag riktat till
äldreomsorgen, stängda avdelningar inom SÄBO och gruppbostäder samt fortsatt arbete med
effektiv användning av personalresurser. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott
om 1,8 mnkr och beror främst på lägre kostnader för fastighets- och måltidsrelaterad verksamhet då flera av kommunens verksamheter haft en reducerad verksamhet pga pandemin.
Sektor utbildning prognostiserar göra ett nollresultat. Inom sektorn finns både positiva och
negativa avvikelser. Förskolan och grundskolan prognostiserar båda överskott medan kultur
och fritid prognostiserat ett underskott bl a till följd av lägre intäkter till följd av pandemin.
Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr inom bygglovsverksamheten men som vägs upp av motsvarande överskott inom bland annat exploateringsverksamheten. Sektorns totala prognos är därmed ett nollresultat.
Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas bli lägre än de senaste åren. Försäljningar kommer dock ske i Stora Höga industriområde samt en mindre tomt inom området
Kopper och ge en nettovinst om 1,6 mnkr.
Utöver ovan nämnda avvikelser prognostiseras ett underskott om 22,0 mnkr kopplat till pensionsskulden. Detta eftersom SKR:s styrelse fattat beslut om ändrat livslängdsantaganden som
medför en pensionsskuldsökning.
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 38,8 mnkr för perioden. Prognosen är 260,5 mnkr,
vilket är 142,4 mnkr lägre än årets investeringsbudget. Avvikelsen beror främst på projekt
som blivit förskjutna i tid.
Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 9,5 mnkr
respektive 4,0 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 28,2 mnkr och
för Stenungsunds Energi till 4,3 mnkr.
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Under perioden januari till mars 2021 var antalet månadsavlönade 2 421, en minskning med
31 personer jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron under janmars 2021 var 8,9 %, att jämföra med motsvarande period år 2020 då den var 8,6 %. Den relativt höga sjukfrånvaron beror till stor del på sjukskrivningar kopplade till covid-19.
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Resultaträkning
Bokslut

Utfall

(mnkr)

2020

2020-04

2021-04

2021

Verksamhetens intäkter

456,6

144,9

141,3

444,0

-1 870,0

-603,1

-622,0

-1 975,4

-82,8

-28,3

-30,0

-90,0

-95,9

Verksamhetens nettokostnader

-1 496,2

-486,5

-510,7

-1 621,4

-1 627,5

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

1 452,9

492,9

505,0

1 509,9

1 493,0

197,9

49,2

63,4

195,4

172,3

154,6

55,6

57,7

83,9

37,8

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Utfall Prognos

Budget
2021

5,2

2,1

0,5

2,5

2,5

Finansiella kostnader

-21,6

-7,7

-5,0

-16,5

-21,1

Resultat efter finansiella poster

138,2

50,0

53,2

69,9

19,2

-

-

-

-

-

138,2

50,0

53,2

69,9

19,2

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommunen redovisar ett utfall per april om 53,2 mnkr, vilket kan jämföras med 50,0 mnkr
vid samma period föregående år.
Intäkterna uppgår till 141,3 mnkr att jämföra med 144,9 mnkr vid samma period föregående
år, vilket innebär en minskning med 3,6 mnkr och motsvarar 2,5 %.
Driftbidragen från staten uppgår till 36,1 mnkr, vilket är en minskning med 3,2 mnkr jämfört
med föregående år. Bidragen från Skolverket har minskat med 3,0 mnkr och uppgår till 15,5
mnkr. Bidragsminskningen kan härledas till bidraget för mindre barngrupper i förskolan samt
bidraget för introduktionsprogrammet på gymnasiet. Bidragen från Migrationsverket har
minskat succesivt de senaste åren och uppgår per april till 4,8 mnkr. Bidragen från Socialstyrelsen har emellertid ökat med 1,8 mnkr.
Taxor och avgifter uppgår till 45,1 mnkr, vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen återfinns främst avseende VA-taxorna. Övriga taxor och avgifter har
minskat och är främst kopplat till simhallen.
Försäljning av konsulttjänster har minskat med 0,7 mnkr och kan härledas till planverksamheten.
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 622,0 mnkr, vilket är en ökning med 18,9
mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 3,1 %.
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Personalkostnaderna uppgår till 402,0 mnkr, vilket är 12,9 mnkr högre än föregående år. Månadslön har ökat med 8,7 mnkr och uppgår till 254,3 mnkr. Ökningen motsvarar 3,5 % och är
därmed högre än utfallet av förra årets lönerevision. Förra året minskade personalkostnaderna
till följd av hög frånvaro kopplat till pandemin. För perioden jan-april 2021 har den faktiskt
arbetade tiden gått från 1 923 till 1 931 årsarbetare jämfört med samma period förra året och
förklarar diskrepansen mellan förra årets lönerevision och periodens kostnadsökning. Såväl
korttidssjukfrånvaro som annan frånvaro så som vård av barn har minskat.
Lokalkostnaderna uppgår till 16,0 mnkr, att jämföra med 17,2 mnkr samma period föregående
år. Kostnadsminskningen är en följd av kommunens arbete med att effektivisera verksamheternas lokalanvändning.
Köp av huvudverksamhet uppgår till 73,6 mnkr, vilket är 6,8 mnkr högre än föregående år.
Köpta platser inom gymnasiet och inom LSS har ökat. Likaså har köpta tjänster inom avfallsverksamheten ökat. De köpta platserna för barn- och ungdomsvård samt de köpta platserna för
vuxna med missbruksproblem har emellertid minskat.
Övriga verksamhetskostnader dit bland annat förbrukningsmaterial, livsmedel, övriga fastighetskostnader, konsulttjänster och övriga tjänster ingår uppgår för perioden till 70,5 mnkr.
Detta är en ökning med 1,7 mnkr jämfört med föregående år och motsvarar 2,5 %. Kostnaderna innefattar köpta tjänster från Soltak som uppgår till 12,4 mnkr vilket är samma nivå som
föregående år. Kostnaderna för livsmedel har minskat med 0,9 mnkr vilket är kopplat till coronapandemin. Program och licenskostnader uppgår till 6,0 mnkr att jämföra med 4,6 mnkr
föregående år. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial och skyddsmaterial uppgår till 2,7 mnkr och
innebär en ökning med 0,7 mnkr jämfört med föregående år. Även detta är kopplat till pandemin. Kostnaderna för el har minskat med 0,6 mnkr samtidigt som kostnaderna för fjärrvärme ökat med 0,4 mnkr.
Periodens kostnader för avskrivningar uppgår till 30,0 mnkr, vilket är en ökning med 1,7
mnkr till följd av stora investeringar under 2020.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras under
rubriken Kommentarer till aprilresultat samt prognos.
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Balanskravsresultat
Avstämning av balanskrav, mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
- Ansvarsförbindelsens förändring *
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2019 2020
67,6 138,2
-0,5
-4,8
-14,4
-6,8
52,7 126,6
52,7 126,6

Prognos Budget
apr-21 2021
2021
53,2
69,9
19,2

-0,8
52,4
52,4

-2,4
67,5
67,5

-14,7
4,5
4,5

*I beloppet ingår beräknad skuldökning till följd av ändrat livslängdsantagande.

Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska balanskravsjustering i form av realisationsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning och orealiserade vinster/förluster i värdepapper och återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper räknas bort. Kommunen har inga balanskravsjusteringar. Däremot redovisar kommunen de pensionsförpliktelser
som är intjänade före 1998 (ansvarsförbindelsen) i balansräkningen. Den förändring som skett
under året ska räknas bort från balanskravsresultatet. I och med förändrat livslängdsantagande
ökar skulden för ansvarsförbindelsen och medför samtidigt en kostnadsökning. Förvaltningens uppskattning av effekten av ändrat livslängsåtagande avseende ansvarsförbindelsen visar
på en skuldökning på 17,6 mnkr. KPA:s prognos exklusive ändrat livslängsantagande visar på
en skuldminskning om 20,0 mnkr. Ansvarsförbindelsens totala förändring beräknas därför till
-2,4 mnkr för året. Balanskravsresultatet för april månad uppgår till 52,4 mnkr och prognosen
för helåret är 67,5 mnkr.
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Finansuppföljning
Kommunens totala låneskuld uppgår per den 30 april till 650 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. Två lån förfaller i slutet på maj och båda dessa kommer att amorteras då
kassalikviditeten möjliggör det. Lånen uppgår till 110 mnkr. Prognosen för investeringarna
uppgår till 258,1 mnkr för 2021 och upplåning kan därför komma att ske under hösten.
Snitträntan har sjunkit marginellt jämfört med årsskiftet. Avseende låneförfall mellan 1-2 år
så ligger andelen marginellt över högsta tillåtna värde enligt finanspolicyn (max 30%).
Saldot på checkkontot uppgick per 30 april till 170,8 mnkr.
Löptid och ränta
Rta i %

Rta i %

Låne-

Andel

Bokslut 2020

April -21

Belopp i Mnkr

i%

<1 år

1,09 %

1,27 %

200

31

1<2 år

0,98 %

1,11 %

200

31

2<3 år

0,35 %

0,16 %

130

20

förfall

3<4 år

-

-

-

0

4<5 år

0,53 %

0,53 %

120

18

5<6 år

-

-

-

-

S:A

0,69 %

0,68 %

650

100

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån.

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj
31/12
procent

2017
1,53

2018
1,36

2019
0,97

2020
0,69

April 2021
0,68

Kommunkoncernens samlade skulder (mnkr)
2017

2018

2019

2020

April 2021

Kommunen

478

448

553

588

588

Stenungsundshem AB

508

459

449

421

418

72

72

67

62

62

1 058

979

1 069

1 071

1 068

Fjärrvärmen

Summa
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Driftbudgetavräkning
Bokslut

Utfall tom

Budget

Prognos

Avvikelse

Avvikelse

2020

apr -21

2021

2021

i tkr

mars

-9 399

-3 327

-10 565

-10 565

0

0

-43 478

-12 816

-73 957

-67 357

6 600

2 300

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

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

-7 258
-48 747
-100 041
-37 846
-7 945
-17 942
-10 070
-25 836

-24 656
-149 175
-308 150
-114 301
-24 918
-55 682
-32 609
-76 187

-24 356
-147 975
-307 050
-113 801
-24 918
-56 182
-33 409
-77 987

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

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

Sektor socialtjänst
Sektorsövergripande
IFO
Funktionshinder
Vård och omsorg

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

-4 211
-36 851
-45 888
-83 814

-9 599
-114 853
-146 254
-267 088

-5 599
-114 653
-146 254
-256 888

14 400
4 000
200
0
10 200

14 400
2 000
200
3 100
9 100

Sektor samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
- Avfall (avgiftsfinansierad)
- VA-enheten (avgiftsfinansierad)

-51 009
0
0

-17 869
0
0

-56 700
0
0

-56 700
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Sektor stödfunktioner
Centrala stabsfunktioner
Fastighet (intäktsfinansierad)
Servicefunktionen

-79 350
-1 287
-86 362

-26 498
-1 852
-30 324

-88 781
-4 057
-93 039

-88 531
-3 557
-92 039

1 750
250
500
1 000

1 750
250
500
1 000

Kalkylerad kapitalkostnad
Avskrivningar

100 352
-82 795

35 165
-30 043

112 149
-92 861

108 649
-89 961

-3 500
2 900

-3 500
2 900

-514 013 -1 631 283

-1 609 133

22 150

17 850

tkr
Politisk verksamhet
Kommunövergripande

Nettokostnad
Skatter och finansiella poster
Finansverksamheten
Exploatering

-1 517 451
1 649 741
5 861

567 173

1 650 438
0

1 699 438
1 600

49 000
1 600

43 000
0

Resultat före jämförelsestörande
poster
Pensioner, ändrat livslängdsantagande

138 151

53 160
0

19 155
0

91 905
-22 000

72 750
-22 000

60 850
-22 000

Årets resultat

138 151

53 160

19 155

69 905

50 750

38 850

9
294

Kommentarer till aprilresultatet
och prognos 2021
ställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. I
Stenungsund har den så kallade skolmiljarden delats mellan gymnasium, grundskola
och en mindre del till kompetens och utveckling. I grundskolan används medlen
för att så få elever som möjligt ska tvingas
välja introduktionsprogram på gymnasiet.
Inom gymnasiet används medlen för att så
många elever som möjligt ska kunna ta
examen och den sista delen som går till
kompetens och utveckling ska användas
för att tillsammans med gymnasiet arbeta
med de elever som inte klarade sin examen.

Politisk verksamhet
Politisk verksamhet redovisar en positiv
budgetavvikelse på 195 tkr och beror i huvudsak på ännu ej uppkomna kostnader för
kommunrevisionen. Prognosen för helåret
är ett nollresultat.
Kommunövergripande
Utfallet för perioden uppgår till 12 816 tkr.
De kommunövergripande medlen omfattar
centrala medel avsatta för löneökningar,
volymförändringar, kommunövergripande
personalrelaterade kostnader och ökade
driftskostnader maa investeringar samt
räddningstjänst. Flertalet av kostnaderna
uppkommer senare under året och hur stor
del som förväntas tas i anspråk är svårbedömt. Förvaltningens bedömning är dock
att kostnader kopplat till investeringar,
volymökningar samt personalrelaterade
kostnader förväntas ge ett överskott om 7
900 tkr vid årets slut.

Sektorsövergripande
Redovisat för det sektorövergripande ansvaret är ett överskott om 961 tkr och prognosen pekar på ett överskott om 300 tkr
för hela året. Överskottet är kopplat till att
personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå. Inför 2021 har budgeten för skolskjutsar förstärkts och kostnaden följer nu
budget. Inom ramarna för skolskjutsen
finns också en återbetalning från Västtrafik
avseende skolskjuts 2020 som en engångsintäkt. Statsbidraget för maxtaxa och
kvalitetssäkrande åtgärder som under ett
antal år inneburit ett underskott har flyttats
till förskolan där en större budgetram gör
att det blir lättare att hantera.

Medlemsavgiften till Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund följer för perioden
budget, men förbundet prognostiserar ett
underskott för året om närmare 4 000 tkr
där Stenungsunds del är 1 300 tkr. Hänsyn
till detta har tagits i prognosen.
Den sammantagna prognosen för kommunövergripande är ett överskott om 6 600
tkr.

Förskola
Förskolan redovisar ett överskott om 978
tkr medan prognosen för 2020 är ett överskott om 1 200 tkr. Förskolan har relativt
många barn i verksamheten under våren
vilket är grunden för överskottet. Till hösten krävs en anpassning av verksamheten
utifrån lägre barnantal vilket är normalt för
förskolan. Satsningen på att öka andelen
behöriga förskollärare fortsätter som en del
i att stärka kvaliteten i verksamheten.

Sektor utbildning
Sektor utbildning redovisar ett resultat om
6 208 tkr per april och prognostiserar ingen
avvikelse från budget för 2021. Prognosen
bygger på att intäkterna inom kultur och
fritid, som påverkas starkt av covid-19,
normaliseras efter sommaren. Regeringen
har beslutat att tillskjuta en miljard kronor
till skolväsendet för att bidra till att säker-
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Grundskola
Grundskolan redovisar en positiv avvikelse
om 2 674 tkr per april. Personalkostnaderna kommer öka i samband med sommaren
och prognosen för helåret är ett överskott
om 1 100 tkr. Det prognostiserade resultatet för året, per skolenhet är ojämnt med
både positiva och negativa avvikelser. I
budget 2021 finns tre miljoner kronor avsatta för att täcka budgetunderskott på
Ucklumskolan och på Kristinedalskolans
båda enheter. De avsatta pengarna räcker
inte för ändamålet även om Ucklumskolans
avvikelse är mindre än förväntat.
Stenungssunds kommun har i år fått statsbidrag för läxhjälp. Den del av skolmiljarden som riktas mot grundskolan satsas bl.a.
på en utökning av lovskola med syfte att
stärka elever så att de kan gå till ett nationellt program när de når gymnasienivå.

elevers behov kan vara så omfattande att
det får konsekvenser för hela budgeten.
Staben
Stabens redovisar ett överskott om 618 tkr
och prognosen för 2021 är ett underskott
om 500 tkr. Underskottet kommer från
administrationen som är underfinansierad
samtidigt som det mildras av överskott
inom barn- och elevhälsan. Enheten för
flerspråkighet prognostiserar ett mindre
överskott på Välkomsten.
Kompetens och utveckling
Kompetens och utveckling redovisar ett
överskott om 800 tkr medan prognosen för
2021 pekar på ett underskott om 800 tkr.
Det prognostiserade underskottet kommer
från enheten för nyanlända och beror på
differensen mellan in- och uthyrning av
bostäder till nyanlända. Vuxenutbildningen
och arbetsmarknadsenheten håller sig inom
sina respektive budgetar. Kompetens och
utveckling har fått utökade medel i budget
2021 som en del i en permanent satsning
med syftet att få fler personer i egen försörjning. Arbetet med satsningen befinner
sig i en uppbyggnadsfas och flera olika
aktiviteter kommer att starta under året i
takt med att rekrytering sker.

Gymnasium
Gymnasiet redovisar ett överskott om 256
tkr per april och prognosen för året pekar
på ett överskott om 500 tkr. Statsbidraget
för utveckling av introduktionsprogrammen har utgått, vilket innebär minskade
intäkter för verksamheten. Antalet sålda
platser ligger under budgeterad nivå vilket
också påverkar intäkterna negativt. Samtidigt leder bättre fyllnadsgrad i klasserna på
bl.a. introduktionsprogrammen i kombination med en flexibel användning av personalresursen till ökad kostnadseffektivitet,
vilket väger upp de lägre intäkterna. Gymnasiet får den största andelen av statsbidraget ”Skolmiljarden” och har satsat en del
av intäkten på lovskola under påsklovet.
Resultatet var gott och det var stor uppslutning bland eleverna.

Kultur och fritid
Kultur och fritid redovisar ett underskott
om 440 tkr per april och prognostiserar ett
underskott om 1 800 tkr för året. Den
främsta anledningen till underskottet är
saknade intäkter inom både idrott och anläggning och på Kulturhuset Fregatten. I
båda fallen beroende på covid-19. Även
hamnen prognostiserar underskott beroende på kostnader över budget och en extern
genomlysning av verksamheten pågår.
Kultur och fritid är den verksamhet inom
sektor utbildning som drabbats hårdast av
både restriktioner och intäktsbortfall utifrån covid-19. Prognosen för verksamheten
bygger på att intäkterna är tillbaka på en
normal nivå efter sommaren. Kultur och
fritid har fått extra satsningar i budget 2021
avseende hamnverksamheten och fritids-

Särskola
Grund- och gymnasiesärskolan redovisar
ett överskott om 361 tkr per april. Verksamheten förväntas inte avvika från budgeten på helåret. Verksamheten är känslig för
förändringar i elevunderlaget då enskilda
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verksamheten. Arbetet med satsningarna
pågår och förväntas vara slutfört innan
sommaren.

der kompenseras av låga kostnader för
placeringar av barn och unga samt enheten
familjestöd.

Sektor socialtjänst

Funktionshinder
Funktionshinder redovisar för perioden ett
överskott om 2 862 tkr och prognosen pekar på budget i balans. En försämring har
skett mot prognosen i mars med 3 100 tkr
som kan härledas till nya köpta platser inom LSS. Det hittills redovisade överskottet
kommer användas för att täcka ökade personalkostnader under sommaren. Verksamheten planerar för att öppna upp det
stängda boendet (Kristineberg) under tertial tre.

Sektor socialtjänst redovisar per april en
positiv budgetavvikelse på 8 500 tkr. På
helår prognostiserar sektor socialtjänst ett
överskott om 14 400 tkr. Överskottet förklaras i huvudsak av tre delar: ökade statsbidrag riktat till äldreomsorgen, stängda
avdelningar inom SÄBO och gruppbostäder samt fortsatt arbete med effektiv användning av personalresurser. Statsbidragen till sektorn avser medel riktade mot
vård och äldreomsorgen till följd av covid19 med syftet att höja kompetensen hos
medarbetarna genom att utbilda personalen
på arbetstid samt statsbidrag för att säkerhetsställa en god vård och omsorg för äldre. Ytterligare statsbidrag är riktade mot att
höja kvalitén på demensvården och hemsjukvården. Totalt uppgår statsbidragen till
ca 20 000 tkr. Statsbidragen kommer generera ökade kostnader genom dess utnyttjande dock innebär rekryteringsprocessen
att hela statsbidragen inte kommer kunna
användas. Det är viktigt att sektorn inte
drar på sig personalkostnader som inte kan
nyttjas till fullo utan fortsätta med den personaleffektiva process som sektorn arbetar
med.

Vård och omsorg
För perioden redovisar vård och omsorg ett
överskott om 5 216 tkr. Prognosen på helår
är ett överskott på 10 200 tkr.
Prognosen för kommunal hälso- och sjukvård är ett överskott på 600 tkr och förklaras av tilldelade statsbidrag.
Prognosen för SÄBO är ett överskott på 3
200 tkr. Till största del förklaras överskottet av ovan nämnda statsbidrag. Verksamheten har fortsatt haft en stängd enhet och
även fyra platser på ytterligare en enhet.
Den stängda avdelningen planeras att öppnas under hösten 2021.
Verksamheten arbetar löpande med att
verkställa handlingsplaner för att utnyttja
personalresurserna optimalt och därmed
minska outnyttjad tid.

Sektorsövergripande
Sektorsövergripande redovisar för perioden
ett underskott om 1 012 tkr och prognostiserar för året ett överskott om 4 000 tkr.
Det nuvarande underskottet består av
skyddsmaterial som kommer täckas av
statliga medel. Överskottet om 4 000 tkr är
framförallt statsbidrag.

Prognosen för ordinärt boende är ett överskott på 6 400 tkr och förklaras av fortsatt
effektivt arbetssätt inom hemtjänsten samt
outnyttjade medel på hemtjänst ledning för
extern utbildning som i dagsläget inte kan
genomföras. Även här förklaras viss del av
överskottet av statsbidraget riktat till vård
och omsorg.

IFO
IFO redovisar för perioden ett överskott
om 1 434 tkr och prognosen är positiv och
uppgår till 200 tkr. Verksamheten har fortsatt höga kostnader för placeringar både
inom egna och köpta familjehem samt inom köpta platser psykiatri. Dessa kostna-
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Sektor samhällsbyggnad

Infrastruktur redovisar ett samlat överskott
om 141 tkr för perioden. Verksamheten har
i årets budget erhållit medel för extrasatsningar vilka kommer att genomföras. Budgeterade medel för drift och underhåll av
gator samt för trafikåtgärder väntas gå åt i
sin helhet. Dock förväntas inte avsatta medel för bidrag avseende väghållning av
enskilda vägar behöva nyttjas fullt ut. Prognosen för helåret visar på ett överskott om
200 tkr.

Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 1 031 tkr för perioden. Helårsprognosen för hela sektorn är en budget i
balans.
Exploatering redovisar ett överskott på
verksamhetsnivå om 645 tkr. Prognosen
för helåret visar ett överskott om 300 tkr.
Intäkter kopplade till detaljplaner väntas
under året generera ett överskott jämfört
med budget. Överskottet beror dels på att
framdriften har varit god, dels på fakturering som skett över årsskiftet, där kostnaden tagits föregående år men intäkten faller
ut i år. Med den nya plantaxan kan avtal
tecknas där man i högre grad har möjlighet
att ta betalt för det arbete som verksamheten lägger ner. Intäkter inom kart & mät är
låga för perioden men förväntas öka under
senare delen av året. Både Kart & Mät
samt Mark Exploatering prognostiserar en
balanserad budget vid årets slut.

Färdtjänst redovisar ett underskott om 143
tkr. Utbetalning sker via a´conto till Västtrafik och är baserad på ett budgeterat utfall. Prognosen visar en budget i balans
men osäkerhet råder om hur pandemin
kommer att påverka resandet under hösten.
VA-enheten, avgiftsfinansierad
Vatten och avlopp redovisar ett överskott
om 714 tkr. Inför året har en taxejustering
gjorts och intäkterna beräknas nu täcka
verksamhetens kostnader till fullo. Intäkter
för VA-anslutningsavgifter är höga för
perioden vilket bidrar till överskottet. Ytterligare anslutningsavgifter väntas kunna
faktureras under året. Prognosen för året
visar på en budget i balans.

Bygg Miljö redovisar ett underskott om
125 tkr för perioden. Underskottet kan härledas till verksamhetsdelen bygglov. Hur
mycket den nya taxan för bygglov påverkar intäktsnivån är beroende av vilken typ
av ärenden som inkommer till kommunen.
Under april ökade intäkterna jämfört med
tidigare månader vilket beror på att antalet
inkomna ärenden ökar. Dock är ärendetypen densamma som tidigare, dvs mindre
tillbyggnader och andra mindre åtgärder.
Det råder för närvarande brist på byggbara
tomter i kommunen vilket märks genom att
intäktsnivån är relativt låg trots att antalet
ärenden är på ungefär samma nivå som
tidigare år. Prognosen för helåret visar ett
underskott om 500 tkr vilket kan härledas
till de lägre intäkterna inom bygglov.

Avfall, avgiftsfinansierad
Avfall inklusive slam redovisar för perioden en budget i balans. Under våren har
verksamheten gjort en omorganisation vilket kommer att leda till något ökade personalkostnader. Man kommer också att anlita
en konsult för utredning av kostnadsutveckling av deponier vilket inte finns budgeterad. Den ökade förbränningsskatten
leder också till ökade kostnader för verksamheten. Samtidigt har Renova de senaste
åren haft lägre kostnader för sin entreprenad och kommunen har erhållit en återbetalning i slutet av året. Detta belopp är
dock svårt att redan nu bilda sig en uppfattning om. Verksamheten prognostiserar
ett underskott om 100 tkr.

Strategi Samordning redovisar ett överskott om 323 tkr för perioden. Verksamheten har i årets budget erhållit medel för
extrasatsningar vilka kommer att genomföras. Prognosen för helåret visar en budget i
balans.
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Försäljning av exploateringsfastigheter

gymnasiet och Stenungsund Arena. Det
beror på att de flesta elever studerat på
distans och att det annars energikrävande
produktionsköket haft begränsad mattillagning. Dessutom har det varit få besökare
på Stenungsund Arena. Kommunens kostnader för snöröjning har dock varit högre
än budgeterat. Prognosen för fastighet är
positiv och uppgår till 500 tkr.

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

Service
Service redovisar för perioden en positiv
avvikelse om 689 tkr. Prognos för helår är
ett överskott om 1 000 tkr. Den positiva
avvikelsen samt prognosen beror på att
gymnasiet har varit stängt, vilket inneburit
att måltids kostnader för livsmedel blivit
lägre än budgeterat. Dessutom avviker
personalkostnaderna positivt inom lokalvården. Det beror att kommunens verksamhetslokaler under pandemin används i
lägre utsträckning vilket också innebär ett
minskat behov av lokalvård.

Sektor stödfunktioner redovisar per
den 30 april en positiv avvikelse om 3
989 tkr. Prognos för helår beräknas till ett
överskott på 1 750 tkr.
Centrala stabsfunktionerna
Utfallet per den 30 april är positivt och
uppgår till 3 095 tkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är lägre personalkostnader samt lägre kostnader än budgeterat för Soltak inom tjänsteområde ekonomi och IT. De lägre personalkostnaderna
beror på vakanser som ännu inte tillsatts
samt sjukfrånvaro. Dessutom har de extra
satsningar som kommunfullmäktige beslutade om i januari ännu inte verkställts.

Finansverksamheten
Skatteintäkter och statsbidrag
Årets skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 1 705 260 tkr och är baserad på SKR:s aprilprognos. Prognosen innebär en positiv budgetavvikelse om 39
988 tkr, vilket är 4 055 tkr bättre än prognosen i mars. Skatteintäkterna har en positiv prognos på 16 952 tkr. Den största
förklaringen till avvikelsen är att prognosen för arbetade timmar bedöms utvecklas
starkare än i tidigare prognoser. Prognosen
är dock fortsatt mycket osäker till följd av
pandemin eftersom utvecklingen av skatteintäkterna är avhängigt på hur smittspridning, vaccinationer och restriktioner
fortlöper.

Prognosen för helår är ett överskott om 250
tkr. Prognosen påverkas positivt av en avvikelse mot budget avseende Soltak. Dessutom förväntas kostnader för kurs och konferens samt övriga verksamhetsrelaterade
kostnader vara lägre. Prognosen påverkas
dock negativt av ett större arbete med att
flytta kvarvarande verksamhetssystem och
IT-lösningar till Soltaks gemensamma ITmiljö VKIS. Dessutom har kommunfullmäktige beslutat att ta bort avgiften för
ansökan om serveringstillstånd samt tillsynsavgiften vilket påverkar sektorns prognos negativt. Likaså påverkas sektorn
negativt av lägre intäkter avseende parkeringstillstånd samt lägre beläggningsgrad
på transportpoolen.

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

Fastighet
Fastighet redovisar för första tertialet ett
överskott om 205 tkr. Överskottet kan hänföras till lägre energikostnader än normalt.
Kostnaderna
har särskilt varit låga
på
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Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettot för perioden uppgår till -4 559
tkr och prognosen för helåret är -14 105
tkr, vilket är 4 502 tkr bättre än budget.
De finansiella intäkterna prognostiseras i
allt väsentligt följa budget för helåret.

resultatet. Hur stor effekten blir beror på en
rad faktorer, men med antagandet att
Stenungsund motsvarar en medelkommun
beräknas effekten bli cirka 22 000 tkr. I
KPA:s senaste prognos beräknas avsättningen för pensioner bli lägre än budgeterat medan den avgiftsbestämda ålderspensionen bli högre än budgeterat. I delårsuppföljningen i augusti kommer KPA:s nya
prognos presenteras.

De finansiella kostnaderna prognostiseras
generera ett överskott om 4 576 tkr och
beror främst på att räntor på lån beräknas
bli lägre än budgeterat, men också att den
finansiella delen av pensionsskulden beräknas bli lägre än budgeterat.

Statsbidrag för ersättning av sjuklönekostnader under perioden januari – juni väntas
dämpa underskottet med 5 000 tkr. I mars
väntades siffran bli 2 500 tkr men med
fortsatta ersättningar görs en upprevidering.

Pensioner och arbetsgivaravgifter
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgifter prognostiseras till ett underskott om
13 671 tkr.
SKR:s styrelse har antagit RIPSkommitténs förslag om ändrat livslängdsantagande eftersom livslängden för kommunanställda och pensionerade kommunanställda är högre än nuvarande antaganden. Det nya antagandet innebär en
skuldökning och samtidigt en kostnad i

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna har
sänkts för ungdomar, vilket påverkar
kommunens resultat positivt. Under finans
blir effekten plus minus noll då överskottet
vägs upp av lägre intäkter från verksamheten via PO-pålägget.
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Aprilresultat samt prognos för bolagen
Stenungsundshem
mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

Utfall
202104

Prognos
helår 2021

Stenungsunds Energi
Utfall
202104

Prognos
helår 2021

Stiftelsen Stds Fjärrvärme
Utfall
202104

Prognos
helår 2021

63,2
-39,6
-11,9

194,8
-124,0
-36,0

21,1
-14,6
-2,3

47,0
-35,2
-6,9

0,9
-0,7
-0,1

2,5
-2,1
-0,4

Periodens rörelseresultat

11,7

34,8

4,2

4,9

0,1

0,0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-2,2

-6,6

-0,2

-0,6

0,0

0,0

9,5

28,2

4,0

4,3

0,0

0,0

Periodens resultat efter finansiella poster

Stenungsundshem AB
Resultat före skatt per april uppgår till 9,5 mnkr.
Intäkterna är 1,7 mnkr lägre än budget beroende på ej ännu genomförda fastighetsförsäljningar och
något fler outhyrda lokaler. Vidare är hyresförhandlingen för året ännu inte genomförd. Driftkostnaderna är ca 4,0 mnkr lägre än budget och beror på kostnader förknippat med underhållsåtgärder, vilka
väntas falla ut senare under året. Kostnaderna för el, VA, renhållning och uppvärmning visar också
ett överskott för perioden. Kostnaderna för avskrivningar följer för perioden budget.
Prognosen för intäkter förväntas följa budget. Driftkostnader beräknas bli 1,5 mnkr högre än budget.
Avskrivningar och kapitalkostnader förväntas följa årets budgeterade värden.
Stenungsunds Energi AB
Resultatet per april uppgår till 4,0 mnkr. Resultatet är högre än budget och beror på en högre försäljning på grund av en kall vinter. Prognosen för året är 4,3 mnkr, vilket är i nivå med budget.
Verkningsgraden för restvärme är 95%.
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme
Intäkter och kostnader beräknas följa budget.
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Investeringsuppföljning

Budget
tkr

Utfall Avvikelse Prognos

Prognos

2021

april

april

2021 avvikelse

2 500

1 896

604

1 896

604

- Hallerna högstadium

57 066

1 029

56 037

23 000

34 066

- Stora Högaskolan

51 090

17 004

34 086

46 000

5 090

- Norra Hallerna förskola

30 193

1 430

28 763

18 000

12 193

- Nösnäs kök och matsal

26 366

478

25 888

17 700

8 666

- LSS Söbacken

12 950

0

12 950

3 000

9 950

- Kyrkenorumskolan ombyggnation

16 338

759

15 579

9 600

6 738

- Nya klassrum Nösnäs

12 385

46

12 339

3 200

9 185

- Resecentrum

11 393

1 165

10 228

11 393

0

- Markinköp

26 140

0

26 140

250

25 890

- Investeringsreserv

3 890

0

3 890

3 890

0

Lokalinvesteringar

28 551

6 517

22 034

26 453

2 098

Sektor utbildning
Sektor socialtjänst
Sektor stödfunktioner
Sektor Samhällsbyggnad

13 652
2 617
7 302
35 124

1 575
458
502
716

12 077
2 159
6 800
34 401

9 086
2 117
6 437
27 368

4 566
500
865
7 756

53 170

8 819

44 351

53 316

-146

400

38

362

400

0

Större investeringar
- Hallerna idrottshall och skola

Avgiftsfinansierad verksamhet
VA
Avfall
Exploatering
Gata

3 600

378

3 222

1 358

2 242

VA anslutningsavgifter

-9 100

-3 989

-5 111

-4 000

-5 100

VA utgifter

17 250

17

17 233

0

17 250

402 877

38 838

364 032

260 464

142 413

Summa Nettoinvesteringar 2021

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 38,8 mnkr för perioden. Prognosen är 260,5 mnkr, vilket
är 142,4 mnkr lägre än årets investeringsbudget. Anledningen till att prognosen för investeringarna
blir lägre än budgeterat är bland annat förskjutningar i tidsplaner på grund av tex överklaganden och
längre ledtider.
Investeringar delas in i



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

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

-

Utbyggnaden av Hallernaskolan är klar. Skolan har kompletterats med ny fullskalig idrottshall
som kan delas in i tre undervisningssalar samt sex omklädningsrum. I byggnaden ryms även fyra
nya klassrum, musik, NO samt slöjdsalar. Byggnaden är slutbesiktigad och har använts i undervisning från årsskiftet. Utfallet uppgår till 59 515 tkr vilket innebär lägre kostnader om 4 485 tkr
mot budget. Den positiva avvikelsen beror på billigare materialval, lägre kostnader för ändringsoch tilläggsarbeten samt lägre kostnader för projektering.

-

Hallernas nya högstadieskola befinner sig i slutskedet av projekteringen för att sedan upphandlas
under maj/ juni. Om allt går enligt tidsplan är förväntad start med entreprenör och att ta fram
bygghandlingar planerad till september. Skolan är på cirka 7 000 m2 och byggs i tre våningar.
Projekt förväntas tas i drift höstterminen 2023.

-

Tillbyggnaden av Stora höga F-6 är i full gång. Under hösten har den tillhörande vändslingan
samt grusparkeringen färdigställts och innan jul avslutades det nya skolområdet med lekplats på
Emils plan. Markarbeten för tillbyggnad samt bottenplatta är färdig och målet är att få tätt hus innan semestern. Tillbyggnaden förväntas tas i bruk i februari 2022. Därefter påbörjas ombyggnationen av det nuvarande köket och matsalen i lågstadiedelen.
Projektering av ny infart till högstadiet med tillhörande parkering samt flytt av mopedparkering
pågår just nu och beräknas vara färdig i slutet av juni. Till hösten ska även projekteringen för
ombyggnation av högstadiets matsal vara klar. Ombyggnationen påbörjas under februari 2022
och ska tas i drift inför skolstart hösten 2022.

-

Nybyggnationen av Hallerna förskola befinner sig i projekteringsfasen. Byggnationen planeras
komma igång under tidig höst. Förskolan kommer rymma åtta avdelningar samt ett produktionskök. Byggnaden är kommunens första tvåvåningsförskola och kommer uppföras i en solid träkonstruktion. Utemiljö har planerats in i befintlig skogsmiljö vilket ger en unik vistelse- och lekyta för barn och personal. Förskolan planeras tas i bruk i januari 2023.

-

Till- och ombyggnationen av Nösnäs kök och matsal är upphandlad och byggstart planeras till
slutet av juni. Matsalen kommer byggas ut för att rymma fler elever och köket ska totalrenoveras.
Efter ombyggnationen kommer köket kunna öka sin produktion till 5 000 portioner/dag, jämfört
med dagens 3 500 portioner/dag. Lokalerna kommer tas i bruk inför skolstart hösten 2022.
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-

Byggnationen av LSS Söbacken är framflyttat i tidsplan. Projektering startar under slutet av året
och byggstart planeras till första kvartalet 2022.

-

Kyrkenorumskolan ska byggas om och byggstart är planerad under sommaren 2021. Skolans
planlösning ska förändras för att möta verksamhetens behov. Det innebär att den gamla gymnastiksalen och vissa delar av övriga lokaler byggs om till musiksal, bild/NO/tekniksal, fler grupprum, utökade arbetsrum för personal, utökad elevhälsa samt förbättrad logistik för diskinlämning
till köket. Även åtgärder för bättre ventilation och energieffektivitet kommer genomföras. Alla
nya funktioner inryms i befintlig byggnad. Projektet beräknas vara färdigt inför höstterminen
2022.

-

Tillbyggnaden av fyra nya klassrum på Nösnäsgymnasiet befinner sig i projekteringsfasen.
Byggstart är planerad till sen höst vilket är en förskjutning i tidsplan.

-

Under 2021 har projekt Resecentrum gått fram enligt planen med justeringsarbete efter samråd
inför granskning som planeras till sommaren 2021. Kompletteringar av ekonomiska beräkningar
inför revidering av regional plan har gjorts samt mer detaljerat förstudiearbete har påbörjats inför
kommande projekteringsarbete. Samordning med Västtrafik och Trafikverket av respektive parts
delar fortgår, och tidplanen med ett öppnande av nya resecentrum hösten 2025 är fortfarande aktuell.

-

Samhällsbyggnad som är den sektor med störst investeringsram, 35 124 tkr, kommer under året
bland annat att arbeta med återställande av hamnpromenaden, att stärka upp väg och GC-väg i
Kyrkenorum samt utföra planerade asfalteringsåtgärder av vägar. Sektorn prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 7 749 tkr.

-

Den avgiftsfinansierade verksamheten har en total budget om 53 570 tkr där VA-verksamhetens
del är 53 170 tkr. Prognosen för året är investeringsutgifter om 146 tkr utöver budget. Det enskilt
största projektet avser ett arbete med anslutning av området Svartehallen/Sågen till det kommunala VA-nätet. Andra större projekt under året är arbetet med förnyad slamhantering på Strävliden, fortsatt arbete med att rusta upp det befintliga VA-nätet samt modernisering av Ucklums avloppsreningsverk som nu är i sin slutfas. Man planerar också att bygga ut verksamhetsområdet i
Härgusseröd samt dra en ny VA-ledning till Spekeröd.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalstruktur
Coronapandemin har medfört att några av nyckeltalen blivit svåranalyserade då det inte med
säkerhet går att definiera vilka nyckeltal som påverkats av pandemin.
Under första kvartalet 2021 har antalet månadsanställda inom kommunen minskat med 31
personer jämfört med samma period föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda har minskat mer än antalet tillsvidareanställda. Den största personalförändringen har skett inom sektor
utbildning där antalet månadsavlönade har minskat med 30 personer. En delförklaring till att
antalet tidsbegränsade anställningar har minskat beror på att kommunen i större utsträckning
erbjuder tillsvidareanställningar än tidigare.
Samtidigt som antalet anställda inom kommunen har minskat har också den externa personalomsättningen ökat något sedan föregående år. En delförklaring till att antalet anställda inom
kommunen trots detta har minskat kan bero på att alla vakanser ännu inte tillsatts.
Sysselsättningsgrad
Andelen heltidsanställda har sedan första kvartalet 2020 ökat med 0,9 procentenheter till 77,3
% under första kvartalet 2021. Detta har i sin tur inneburit att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,3 procentenheter till att nu vara på 93,9 %. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden inom kommunen har därmed ökat med 1 procentenhet sedan 2019. Detta stämmer väl överens med kommunens inriktningsmål om att Stenungsunds kommun ska
vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka andelen heltidsanställningar.
För att vara en attraktiv arbetsgivare vill kommunen dessutom minska andelen anställningar
som understiger 70% sysselsättningsgrad. Jämfört med första kvartalet 2020 är detta något
som kommunen åstadkommit, då andelen anställningar under 70 % sysselsättningsgrad har
minskat med 0,3 procentenheter och ligger nu på 5,4 % under första kvartalet 2021.
Könsfördelning
Sedan 2020 har antalet män minskat inom varje sektor förutom inom sektor stödfunktioner.
Detta är en förändring gentemot föregående års rapport då antalet män hade ökat inom tre av
kommunens fyra sektorer. Under första kvartalet 2021 har även den totala andelen män minskat inom kommunen med 0,8 procentenheter och uppgår nu till 18,2 %. Detta rör sig om en
minskning på totalt 10 personer.
Medelåldern inom kommunen har de senaste åren legat runt 45 år. Under 2021 har medelåldern ökat något och närmar sig 46 år, då medelåldern nu är på 45,8 år. De förväntade pensionsavgångar under 2021, d.v.s. personer som uppnår 65 års ålder, är 23 personer. Antalet
pensionsavgångar förväntas öka varje år fram t.o.m. år 2024 då pensionsavgångarna förväntas
vara 63 st. Det är inom grundskolan, förskolan och vård och omsorg som pensionsavgångarna
förväntas vara som störst. För att kommunen ska vara förberedd på att klara av generationsväxlingen och för att skapa ett hållbart arbetsliv för äldre, har ett pilotprojekt gällande 80-90100-modellen påbörjats under våren. 80-90-100-modellen innebär att personen arbetar 80 %
får lön för 90 % och tjänstepension på 100 %.
Sjukfrånvaro
Ytterligare en indikation som mäter kommunens inriktningsmål i att vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare är att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. Kommunen arbetar därför med tidiga insatser, så som exempelvis tillfälliga arbetsanpassningar, för att före20
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bygga sjukfrånvaro och ohälsa. Kommunen arbetar också med rehabilitering för att minska
antalet långtidssjukskrivningar.
Trots ett aktivt arbete med att förebygga sjukfrånvaro har den totala sjukfrånvaron ökat med
0,3 procentenheter sedan motsvarande tidsperiod 2020 och ligger vid nuvarande mätning på
8,9 % det första kvartalet 2021. Den främsta orsaken till en ökad sjukfrånvaro är rådande situation med covid-19.
Sjukfrånvaron första kvartalet 2021 har ökat i samtliga sektorer jämfört med 2020, förutom
inom sektor utbildning, där den nu har minskat 0,5 procentenheter.
Rekrytering
Under första kvartalet publicerade kommunen 84 annonser (varav 51 tillsvidaretjänster), jämfört med motsvarande period 2020 då kommunen publicerade 66 annonser (varav 47 tillsvidaretjänster). Stenungsunds kommun har därmed annonserat fler fasta anställningar i form av
tillsvidareanställningar under första kvartalet 2021 jämfört med 2020.
2020

2021

2 221

2 206

240

224

2 107

2 096

199

187

Totalt antal anställda

2 452

2 421

Personalomsättning i procent*

1,7 %

1,9 %

Andel kvinnor

81,0 %

81,8 %

Andel män

19,0 %

18,2 %

Medelålder kvinnor

45,5

45,7

Medelålder män

45,8

46,2

Medelålder totalt

45,6

45,8

Antal anställda
Tillsvidareanställda
Tidsbegränsade anställda
ÅA Tillsvidareanställda
ÅA Tidsbegränsade anställda

Könsfördelning

Sjukfrånvaro**
Total sjukfrånvaro i procent

8,6 %

8,9 %

35,1 %

36,7 %

Sjukfrånvaron för kvinnor

9,4 %

9,7 %

Sjukfrånvaron för män

5,4 %

5,6 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre

7,2 %

7,1 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år

7,6 %

8,6 %

10,1 %

9,6 %

Antal kvinnor

88

94

Antal män

26

25

114

119

Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre
Chefer

Totalt antal chefer
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2020 Män

Totalt
2020

2020 Kvinnor

2021 Män 2021 Kvinnor

Totalt 2021

Antal anställda
Sektor utbildning

274

1000

1274

259

985

1244

Sektor socialtjänst

89

768

857

86

761

847

Sektor samhällsbyggnad

39

49

88

36

57

93

Sektor stödfunktioner

52

181

233

59

177

236

Sektor utbildning

5,6 %

9,5 %

8,6 %

5,7 %

8,8 %

8,1 %

Sektor socialtjänst

6,9 %

9,9 %

9,6 %

7,5 %

11,5 %

11,0 %

Sektor samhällsbyggnad

0,8 %

5,3 %

3,3 %

3,5 %

4,6 %

4,2 %

Sektor stödfunktioner

5,1 %

8,1 %

7,4 %

3,9 %

8,7 %

7,5 %

Totalt

5,4 %

9,4 %

8,6 %

5,6 %

9,7 %

8,9 %

2020

2021

Andel med heltidsanställning

76,4 %

77,3 %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

93,6 %

93,9 %

5,7 %

5,4 %

Sjukfrånvaro i procent**

Andel anställda under 70%

Statistiken avser jan-mars och är framtagen den 27 april och gäller månadsavlönade (AB) alla anställningsformer.
*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB).
** Statistik gällande sjukfrånvaro gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.
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Tjänsteskrivelse
2021-03-26

Maria Härström
Ekonom

Dnr KS 2021/305

Till kommunfullmäktige

Strategisk plan 2022-2024, budget 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 11 090 tkr.
3. Fastställa att partistödet för 2022 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i
juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av
budgeterat belopp per mandat och år.
4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 400 mnkr för 2022.
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2022-2024, Budget 2022” med däri ingående ramar
för drift och investeringar.
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-26
Strategisk plan 2022-2024, Budget 2022
Budgetförslag 2022 Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna
Budgetförslag 2022 Sverigedemokraterna
Yrkande Sveriges Arkitekter
Yrkande Lärarförbundet
Yrkande Vision
Yrkande Kommunal
Yrkande Arbetsterapeuterna
Yrkande Vårdförbundet
Yrkande Vårdförbundet uppdaterad
Yrkande DIK (dokumentation, information och kultur)
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Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef
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Finansiella mål och inriktningsmål för Stenungsunds kommun 2022
Finansiella mål
1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring,
ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder.
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska
uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder.
3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

Mål utifrån Agenda 2030
1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
2. Mål 4: God utbildning för alla.
3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.
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Inledning

Styrmodell

Planeringsprocessen
Utgångspunkt är kommunallagens bestämmelser om att Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet.
Processen utgår från att Kommunfullmäktige i
juni fastställer budgeten för nästkommande år.
From budgetåret 2020 är det ekonomi/personalberedningen som bereder budgeten.
Den strategiska planen innehåller en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret
samt en ekonomisk plan för tre år varav budgetåret är periodens första år.
I planen anges skattesatsen och verksamheternas anslag/ramar. Av planen framgår hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Under 2022 års budgetprocess har ekonomioch personalberedningen fortsatt arbetet med
framtagandet av en ny styrmodell. Styrmodellen utgår från kommunens vision ”Vision
2035, Agenda 2030 och kommunens ledord.
De tidigare inriktningsmålen har tagits bort.
Arbetet har istället, i linje med styrmodellen,
koncentrerats på Agenda 2030. Ekonomi- och
personalberedningen har prioriterat fyra mål att
fokusera på under kommande mandatperiod. Förtroendevalda och tjänstepersoner har
under året gått en utbildning om Agenda 2030
genom
projektet
Glokala
Sverige.
I kommande budgetprocess kommer fokus att
vara att fortsatt arbeta med den nya styrmodellen för att ta ett helhetsgrepp på de tre delarna, Vision 2035, Agenda 2030 samt kommunens ledord.

Årshjul

4
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Politisk organisation
Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ och det enda politiska organet som är direktvalt. I Stenungsunds kommun
har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredningar, som är kommunfullmäktiges verktyg för att
bereda politiska framtids- och visionsfrågor
inför debatt och beslut i fullmäktige.
Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och ansvarar bland annat för att
bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser till
så att kommunfullmäktiges beslut genomförs
och att återrapportering sker till kommunfullmäktige.
Ekonomi/personalberedningen bereder, på
uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för
planperioden och nästkommande år. Det inkluderar att bereda ärenden som enligt beslut i
kommunfullmäktige ska beaktas i nästa års
budget. Ekonomi/personalberedningen samordnar dessutom arbetet med inriktningsmål
och lokalresursplanering som är en del av den
strategiska planen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta
budgeten för nästkommande år och planåren.
I Stenungsund finns det två utskott som bereder ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna
utskottet och Välfärdsutskottet. Välfärdsutskottet bereder ”mjuka” frågor som exempelvis
utbildning, förskola, särskilda och ordinära
boenden samt individ och familjeomsorg. Övriga frågor, exempelvis tekniska och kommunövergripande hanteras av allmänna utskottet.
I Stenungsunds kommun finns följande nämnder: Social myndighetsnämnd, Teknisk myndighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndarnämnd. Kommunen har också tre råd, Folkhälsorådet, Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade.

Förvaltningsorganisation
Stenungsunds kommuns förvaltning består av
fyra sektorer. De fyra sektorerna är sektor utbildning, sektor socialtjänst, sektor samhällsbyggnad samt sektor stödfunktioner. Förvaltningen leds av kommundirektören som har
huvudansvaret för att förvaltningen verkställer
uppdragen från de förtroendevalda och att
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Kommundirektör
















5
314

Sektor Utbildning
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Kompetens Utveckling
Stab
Kultur Fritid

Sektor Socialtjänst
 Individ- och familjeomsorg
 Funktionshinder
 Särskilt boende och
hemsjukvård
 Ordinärt boende och
personlig assistans
 MAS

Sektor Stödfunktioner
Ekonomi
Personal
Administrativa funktionen
Kommunikation
Servicefunktionen
Digitalisering
Kommunövergripande
specialistfunktioner






Sektor Samhällsbyggnad
Bygg Miljö
Exploatering
Infrastruktur
Strategi Samordning

5-gruppens framtidsbudget

samheter, arbetsförmedlingen och näringslivet.
Särskilt viktigt är att hjälpa ungdomar till meningsfull sysselsättning och att få in människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför
gör 5-gruppen en rejäl satsning på att få fler i
egen försörjning, där huvudansvaret läggs på
AME (arbetsmarknadsenheten) och Vuxenutbildningen, men också på vår utvecklingsledare inom näringsliv för att få in alla våra fantastiska företagare i arbetet. Vi behöver också
mer konkret stötta näringslivet så att de har
arbeten att erbjuda och därför tidigarelägger vi
en del renoveringsprojekt och underhållsarbeten på våra fastigheter.
För att våra äldsta och mest sköra medborgare
ska få bästa möjliga omsorg kräva att vi har
engagerade, väl rustade medarbetare. Här är ett
av våra ”potthål” som blivit väldigt synligt
under pandemin och därför gör vi en stor satsning på vård och omsorg. Vi rustar våra medarbetare genom utbildningsinsatser inom bland
annat värdegrund, demens och rehabilitering
för att de ska känna sig trygga i mötet med
brukarna och bättre ska kunna möta de äldres
behov. Vi öppnar också upp fler demensplatser
på SÄBO för att möta ett ökat behov och för
att skapa ändamålsenliga arbetsplatser. Vi behöver också rigga både vår organisation och
våra medarbetare för att fler kommer att få
avancerad vård i hemmet; den så kallade Nära
vården. 5-gruppen skjuter också till mer pengar
i potten för extra lönesatsningar med tanken att
de ska gå till undersköterskor som kompetensutvecklar sig.
Ett annat ”potthål” som vi haft länge, men som
vi under 2020 började fylla igen var arbetet
med mindre barngrupper i förskolan. De allra
minsta barnen behöver ibland små sammanhang för att utvecklas på ett optimalt sätt och
rustas väl för skolstart och förvaltningen har
hittat en bra metod för att jobba med frågan. Vi
tycker att det är ett viktigt arbete och det fortsätter även under 2022 för att implementeras på
samtliga förskolor.
För att vi ska kunna uppnå Vision 2035 och
växa i befolkning måste vi ha en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Vi behöver få fram
byggbar mark både för bostäder och verksamheter och en infrastruktur för vägar, vatten och
avlopp. Detta är ett område som har varit eftersatt under många år och kanske har vi i politiken inte fullt ut förstått den utveckling, inte
minst på lagstiftningsområdet, som gjort att
framtagande av detaljplaner är långt mycket

Stenungsunds kommun har haft en fantastisk
utveckling under många år. Befolkningstillväxt, låg arbetslöshet och en stadigt förbättrad
ekonomi. Idag är vi en välmående kommun
med en soliditet stadigt över 20% som ger oss
goda förutsättningar för att fortsätta utveckla
kommunen mot Vision 2035, där vi siktar på
att bli 35 000 invånare. Men det är inte utan att
det har kostat på och trots den goda ekonomiska utvecklingen så har vi haft svagheter i
våra verksamheter. Bland annat med hjälp av
de extra statsbidrag kommunen får ta del av, på
grund av pandemin, kommer vi nu kunna fylla
igen många av de ”potthålen” och komma ur
Coronaåren stärkta och med siktet inställt på
framtiden.
Årets budgetarbete har varit extra spännande
eftersom vi jobbat med en ny budgetprocess
och vi har nu fullt ut implementerat FN´s globala hållbarhetsmål i vår styr-och ledningsmodell. Under föregående år utbildade vi oss i
Agenda 2030 och politiken har gemensamt valt
ut 4 av målen som vi ska fokusera extra på
under en 4-årsperiod. Självklart ska vi arbeta
med alla målen, men vi tror att genom att fokusera på några åt gången får vi till ett mer stringent arbete och vi tycker att mål 3, 4, 8 och 13
ger en bra bredd så att alla våra verksamheter
verkligen känner att de kan bidra i det viktiga
hållbarhetsarbetet.
Det har inte undgått någon att 2020 och stora
delar av 2021 präglats av pandemin på många
olika sätt och vi har fått ställa om hela samhället. Mycket som vi förut tog för självklart
blev plötsligt helt omöjligt. Förutom alla de
personliga tragedier i form av förlorade människoliv så ser vi också hela branscher som går
på knäna. Många har mist sina arbeten, elever
som har haft distansundervisning under lång
tid tappar glöden och många av våra medarbetare har fått arbeta oerhört hårt under lång tid.
Med hjälp av de statliga stöden måste vi nu
försöka starta om samhället, betala av på den
utbildningsskuld vi har till både medarbetare
och elever och se till att, med alla medel, motverka den stigande arbetslösheten så att den
inte biter sig fast. Budget 2022 är en återstartsbudget, en budget för att fylla igen ”potthål” i
våra verksamheter och en budget för framtiden.
För en effektiv återstart av samhället och motverka ökad arbetslöshet behöver vi rigga ett väl
utvecklat samarbete mellan kommunens verk6
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mer komplicerat idag än det var för bara några
år sedan. Antagandet av ÖP2020 la ytterligare
börda på sektorn då ett antal utredningar kopplade till översiktsplanen måste tas fram. Nu gör
5-gruppen en historisk satsning för framtiden
och tillskjuter stora medel till Sektor samhällsbyggnad för att de ska kunna göra alla de
grundläggande utredningar som behövs och
som ska förenkla framtagande av detaljplaner
samt att vi ger ytterligare tillskott för att snabbbare beta av den långa lista med planer som
väntar på att bli färdiga.
Detta var en kort sammanfattning av hur 5gruppen har tänkt kring budget 2022 och ett
axplock av de satsningar som finns i vår framtidsbudget. En väl balanserad budget, grundad
i Agenda 2030, som innehåller både effektiviseringar och satsningar och som kommer att
ställa kommunen väl rustat för framtiden och
ta oss ytterligare steg mot Vision 2035.

3. Utreda möjligheter och förutsättningar
till gymnasiesärskola
Idag är det endast en liten del av våra ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som går på Nösnäs utan man söker
sig vidare till Kungälv, Göteborg, Uddevalla eller Töreboda. Förvaltningen får i
uppdrag att utreda utvecklingen av gymnasiesärskolan på Nösnäs för att vi ska ha
större rådighet och bättre ekonomisk kontroll av verksamheten.
4. Kommunala fastigheter
Utreda vilka kommunala fastigheter som
kan användas för andra kommunanställda
till att ta rast och till viss del användas som
aktivitetsbaserade arbetsplatser, samt att
presentera de verksamhetsmässiga och
ekonomiska konsekvenserna detta får.
5. HBTQ certifiering
Idag är det bara elevhälsan som har denna
certifiering. Vi vill att man ser över olika
möjligheter för att fler verksamheter ska få
en certifiering. Detta för att vår personal
ska få en trygghet i hur man bemöter och
blir uppmärksam i möten med HBTQpersoner. Tyvärr lever vi i ett samhälle där
det inte är ovanligt med mobbing och utfrysning av olika grupper i samhället.

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Stenungsundspartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

6. Skolskjuts
Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar, ekonomiska och juridiska
konsekvenser av att elever som uppfyller
avståndskraven för skolskjuts ska erhålla
skolkort även vid val av annan skola än
placeringskola, enligt det fria skolvalet.

Uppdrag
Följande uppdrag lämnas till förvaltningen;
1. Planprocesser, detaljplaner och bygglov
För att vi ska nå vision 2035 så måste
planprocesserna kortas ner från den idag ca
8 år genomsnittlig tid till en fjärdedel. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram vilka
resurser som krävs för att nå detta.
2. VA-nät
I ett nationellt perspektiv tar det 200-250
år att förnya ledningsnätet vilket är ohållbart lång tid. Vi ger därför förvaltningen i
uppdrag att åtgärdsplan 2018-2022 revideras/uppdateras så man kan utläsa vad nuvarande status är och att estimerade kostnader för varje projekt redovisas, samt att
man gör informationskampanjer till hushållen om att spara på vatten.
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Vision 2035

och merparten av kommunens unga vuxna går
vidare från gymnasiet till högre studier.

Stenungsunds kommun antog 2014 en ny vision, Vision 2035, Stenungsund Det goda samhället med framtidstro och utveckling med
människan och naturen i centrum. Till visionen finns två avgörande inriktningar: ”Attraktivt
och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling”.

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv
Centrummiljön i Stenungsund är levande, dynamisk och turistvänlig. Den stora mängden
besökare och turister från när och fjärran lockas hit för att ta del av shoppinglivet, restaurangutbudet, de många olika möjligheterna till
fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturaktiviteter. Naturen är alltid närvarande och tillgänglig i kommunens alla delar. Som en av
Västkustens pärlor erbjuder vi natursköna upplevelser och goda fritidsaktiviteter i en unik
skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i vildmarksnatur med fina vandringsleder, fiske och
camping. Den traditionella bohuslänska kulturen utvecklas genom konst och mathistoriska
upplevelser.

1. Attraktivt och välkomnande






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

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling




Goda kommunikationer
Kommunikationerna till och från Stenungsunds
kommun är goda och möjliggör en bekväm
pendling för dig genom hållbara och miljövänliga transporter. Vi har dubbelspår på vissa
sträckor till Stenungsund från Göteborg och
Oslo som möjliggör fler avgångar.

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

De avgörande inriktningarna förklaras nedan.
Attraktivt och välkomnande
Trygg miljö
Stenungsund, en kommun med cirka 35 000
invånare, erbjuder bostäder för alla behov i
olika former. Boendemiljöerna är attraktiva
med närhet till såväl hav som skog och goda
möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund är
ett tryggt och levande samhälle med platser för
möten och gemenskap. Vi har en lättillgänglig
hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor
samt god omsorg om funktionshindrade och
äldre. Till Stenungsund är alla välkomna - vi
omfamnar och accepterar oliktänkande och
välkomnar nya initiativ. Stenungsund är en
barnvänlig kommun där vi värnar om barns
rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder
mycket goda möjligheter till utbildning och
arbete eller annan sysselsättning. Vi har bredd
och spets på de utbildningar vi tillhandahåller.
I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens
alla utmaningar. De allra flesta som bor i
Stenungsund har någon form av sysselsättning.
Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet

Levande företagsklimat
Stenungsund är en företagsvänlig kommun och
bland de främsta i Sverige när det gäller hållbar tillväxt. Företagsklimatet i Stenungsund är
gott och stöttar en utökning i befintliga företag
såväl som nya så att fler arbetstillfällen kan
skapas. Vi har ett varierat näringsliv och ett
världsledande hållbart kemikluster såväl som
IT-kluster. Stenungsund har en science-park i
världsklass med samarbete mellan, näringslivet, universitet samt gymnasium och yrkeshögskola vilket lockar kompetens, entreprenörer
och innovationer till kommunen.
Alltid bästa möjliga möte
Stenungsund är en invånarvänlig kommun som
strävar efter att alla invånare ska mötas med
professionalitet och respekt. Vi vill att du ska
känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende
och vilken bakgrund du har. Kommunens värdegrund - insyn, delaktighet, öppenhet och
helhetssyn genomsyrar alla verksamheter i
kommunen.
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Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar
utveckling
I Stenungsunds kommun bedriver vi en hållbar utveckling vilket innebär att vi strävar
efter att tillgodose dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. All hållbar
utveckling kräver ett folkligt och aktivt deltagande från invånarna. Stenungsund är en
kommun som på olika sätt bjuder in medborgarna till dialog och samtal för att driva
en utveckling som värnar om våra gemensamma resurser.

Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.
Delaktighet: Verksamheten främjas av att
många är med och påverkar besluten och verkar i lojalitet med fattade beslut.
Insyn: Vi skall vara transparanta och ge omgivningen möjlighet till insyn i kommunens
arbetsutförande och resultat.

God ekonomisk hushållning
I Kommunallagens elfte kapitel står det att
budgeten ska ange finansiella mål samt mål
och riktlinjer för verksamheten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Social hållbarhet
Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och
stabilt samhälle där invånarnas behov tillgodoses, oavsett kön och inkomst. En socialt
hållbar utveckling främjas av det livslånga
lärandet, en trygg uppväxt, ökat arbetsdeltagande, att du får åldras med livskvalitet samt
att du har goda levnadsvanor. Vi har livet i
fokus i Stenungsund! Invånarna i kommunen
har en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt.
Genom demokrati och delaktighet ges möjlighet för Stenungsundsborna att skapa förutsättningar för ett gott liv.

Målen ska sträva efter att kommunens verksamhet bedrivs på ett sätt som säkerställer att
även kommande generationer får en bra kommunal service samt att maximal nytta uppnås
med minsta möjliga resursåtgång. Ambitionen
är att ha mål som är långsiktigt hållbara och
som kan mätas över tid.
I Stenungsunds kommun uppnås god ekonomisk hushållning genom att 70 % av de finansiella målen samt inriktningsmålen är helt
eller delvis uppfyllda. Denna definition gäller
såväl målen för kommunen som för koncernen.

Ekonomisk hållbarhet
Vi driver en ekonomisk hållbarhet genom att
skapa utveckling utan att skada miljön. Ekonomin är långsiktigt stabil och låter dig som
människa utvecklas i samklang med miljön
och utan att slösa mer än nödvändigt på våra
gemensamma tillgångar.

Mål kommunkoncernen 2022
Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal
bokförings- och redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya
lagen innebär bland annat att mål och riktlinjer
för god ekonomisk hushållning ska följas upp
och utvärderas för hela den kommunala koncernen.

Ekologisk hållbarhet
I Stenungsunds kommun arbetar vi för en
hållbar ekologisk utveckling vilket innebär
att vi värnar om människans långsiktiga fortlevnad, en naturskön miljö samt biologisk
mångfald. Vi arbetar aktivt för att anpassa
samhället efter vad miljön och människornas
hälsa tål.

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras
eller hållas oförändrad.
2. Självfinansieringsgraden1 av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % sett över
rullande sexårsperioder.
3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och
välbefinnande.
4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna.

Kommunens ledord
Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är
kommunens ledord.
Helhet: Den egna verksamhetens betydelse ses
i ett större sammanhang och kommun- och
medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.

1

För kommunen mäts detta för den skattefinansierade delen.
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• Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar
och syndrom samt beteendestörningar, andel
(%)
• Fallskador bland personer 65+, 3-årsm,
antal/100 000 invånare
• Antibiotikaförsäljning, recept/1000 invånare

Finansiella mål
De finansiella målen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen
och ställningen.
1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt
över rullande sexårsperioder.
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska
uppgå till minst 70 % sett över rullande
sexårsperioder.
3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

Så når kommunen en högre måluppfyllelse:
Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Stenungsunds kommun har utifrån sin
lokala roll stora möjligheter att påverka medborgarnas hälsa och välbefinnande då folkhälsan påverkas av de sammanhang och den miljö
vi lever i. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett
långsiktigt socialt hållbart samhälle. Det är
särskilt viktigt att utjämna skillnader i hälsa
och ge människor större möjlighet att kunna
påverka sina liv och känna sig delaktiga.
Kommunens synsätt ska vara att alla medborgare är en individ med egna resurser, erfarenheter och önskemål som kan stärkas, utvecklas
och tas till vara.
För en högre måluppfyllelse ska Stenungsunds
kommun ha en välfungerande för-, grund- och
gymnasieskola som ska ge goda förutsättningar
för hela livet. Kommunen ska garantera en
trygg och god äldreomsorg på ålderns höst och
ge förutsättningar för den som har ett funktionshinder att nå sin fulla potential. Det handlar också om att kommunen har effektiva förebyggande och sociala insatser för den som
hamnat snett i livet eller är på väg in i ett liv
som varken är hälsosamt eller leder till välbefinnande. Därtill har kommunen en viktig roll i
att bygga fysiska miljöer som främjar hälsosamma liv och välbefinnande i alla åldrar.
Stenungsunds kommun har därtill en viktig roll
för att möjliggöra för alla invånare att kunna
leva ett aktivt och bra liv där den enskilde har
inflytande i samhället och över sin vardag.

Inriktningsmål
Inriktningsmålen är kommunens övergripande
mål och utgår från fyra av Agenda 2030:s mål.
Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer för
varje mål. Nedan följer samtliga inriktningsmål, vilka indikatorer som kopplats till respektive inriktningsmål samt hur förvaltningen
planerar att nå höjd måluppfyllelse under 2022.
1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Kommunens möjlighet att påverka målet:
Sveriges kommuner ansvarar för merparten av
de välfärdstjänster som har stor påverkan på
befolkningens hälsa genom livet. Det handlar
om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar. God hälsa och välbefinnande beror
också på hur bostads- och samhällsplaneringen
lokalt bedrivs. Det handlar också om i vilken
mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för
alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Dessutom har den kommunala
omsorgen en särskild roll som direkt påverkar
hälsa och välbefinnande, framförallt hos de
mest utsatta och svaga i samhället.

2. Mål 4: God utbildning för alla
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med både kommunala och fri-

Indikatorer:
• Invånare med bra självskattat hälsotillstånd,
andel (%)
• Medellivslängd kvinnor och män, år
• Medellivslängd män, år
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stående huvudmän. Som utbildningsanordnare
gäller det att vara uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser
utbildas. Att klara skolan har i sin tur stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder.

lärande med fokus på analys av undervisning
inom ramen för arbetet med ledarskap och
lärarskicklighet behöver därför fortsätta. Dessutom behöver den digitala infrastrukturen
struktureras och anpassas till det pedagogiska
arbetet samtidigt som det anpassas till digitaliseringens möjligheter. Kommunen har ett viktigt uppdrag i att inspirera och informera för
olika vägar in i yrkeslivet och vad arbetsmarknaden efterfrågar, vilket kan stärka motivationen för en gymnasieexamen. Samverkan mellan
skola och arbetsliv behöver därför stärkas och
studie- och yrkesvägledning (SYV) behöver
fortsatt utvecklas.
För en ökad måluppfyllelse behöver också
förutsättningar och möjligheter för ungdomars
informella lärande stärkas och arbetet kring
trygghet och studiero fortsätta. Vi lever idag i
ett informations- och kunskapssamhälle i
snabb förändring. Kommunens biblioteks- och
kulturverksamhet har därför också en viktig
roll att främja ett livslångt lärande för alla.

Indikatorer:
• Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
• Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
• Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan,
positiva svar, andel (%)
• Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)
• Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
• Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
Så når kommunen en högre måluppfyllelse
Arbetsmarknaden har successivt förändrats i
bemärkelsen att allt högre krav på utbildning
och kompetens ställs för att en person ska få ett
arbete. Avsaknad av en fullföljd gymnasieutbildning är en faktor som kraftigt påverkar
risken för att en ung person ska hamna i tidigt
utanförskap och att personen på sikt inte ska
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En
gymnasieutbildning ger kommunens unga möjlighet att få ett arbete, att söka sig vidare till
högre studier eller på annat sätt förverkliga
sina drömmar. För att klara framtidens kompetensförsörjning för såväl den offentliga som
den privata sektorn är det av största vikt att
dagens unga fullföljer sin gymnasieutbildning.
För att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning krävs en förskola och grundskola
som ger alla elever grundläggande kunskaper
att få möjligheten att nå sin fulla potential. Det
handlar också om kommun möjliggör för
vuxna att kunna vidareutbilda senare i livet. I
Stenungsunds kommun ska alla elever, utifrån
sina förutsättningar, mötas av positiva och
tydliga förväntningar, med start redan i förskolan. I för- och grund- och gymnasieskolan samt
vuxenutbildningen är en av de viktigaste prioriteringarna för ökad kvalitet i undervisningen
en fungerande kompetensförsörjning och att
lyckas attrahera och behålla legitimerad personal. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn
för elevernas framgång. Arbetet med kollegialt

3.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för
alla.
Kommuner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt
från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och den sociala ekonomin. Kommunerna ansvarar även för kommunal vuxenutbildning som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete. Kommuner är också
markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet inom
många områden som berör flertalet företag.
Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rättssäkert och professionellt skapar man bästa
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin
verksamhet och växa.
Indikatorer
• Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/invånare
• Invånare 16–24 år som varken arbetar eller
studerar, andel (%)
• Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen
• Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel
(%)
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ner sker inom många områden. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar
på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och
trafikplanering. Att minska energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljö.
Kommunernas och regionernas arbete ger stora
resultat, men det finns mer att göra och att
spara. Stora möjligheter finns t ex inom samhällsplanering och offentlig upphandling och i
samspel med näringsliv och invånare.

Så når kommunen en högre måluppfyllelse
Stenungsunds kommun arbetar med den övergripande målbilden att med gemensamma krafter minska antalet försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden.
Stenungsunds kommun ska därför verka för att
arbetssökande och försörjningsstödstagare på
snabbast sätt når självförsörjning eller meningsfull sysselsättning samt vara en förebild
för andra arbetsgivare. Kommunen ska ta ett
socialt ansvar för att möjliggöra för de som står
utanför eller inte hunnit in på arbetsmarknaden
att få arbetslivserfarenhet genom att erbjuda
praktik-, ferie- och arbetsträngsplatser. Samtidigt ska samverkan med näringslivet öka för
att möjliggöra fler praktik- och arbetsträningsplatser. Fokus är att kommunen ska ha arbetsmarknadsperspektiv i all kontakt med försörjningsstödstagare och arbetssökande. Den egna
viljan och minimera passivitet ska vara fokus.
Det handlar om ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv utifrån socialtjänstlagens intentioner
om frigörandet av människors egna resurser
och självständighet kombinerat med eget ansvar och tillit.

Indikatorer
• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv/invånare
• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv
• Miljöbilar i kommunorganisationen, andel
(%)
• Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det
geografiska området, (%)
• Genomsnittlig körsträcka med personbil,
mil/invånare
Så når kommunen en högre måluppfyllelse
Stenungsunds kommun kan göra skillnad genom förändringar i sin egen verksamhet och
genom att göra det lättare för sina invånare och
företagare att leva och verka klimatsmart. Det
sker genom aktiva val och prioriteringar samt
ett proaktivt informationsarbete.
Fokus för kommunen är att skapa incitament
där det ska vara lätt att välja rätt. Detta berör
allt mellan vardagliga val som vid inköp eller
resor, till frågor som berör exempelvis sopsortering. Det handlar också om att kommunen
ska verka för att förlänga hållbarhetstiden och
underlätta återbruk av inventarier liksom att
stärka samarbetet i frågor som berör den marina miljön och naturvårdande insatser. För att
minska kommunens verksamheters påverkan
på miljön och klimatet ska också digitaliseringens möjligheter användas för att påskynda en mer hållbar utveckling. Kommunen
har också ett stort ansvar i sin samhällsplanering vad gäller utformning av detaljplaner,
lokal infrastrukturplanering och fastighetsinvesteringar. Kommunen har därtill ett viktigt
uppdrag i att medvetandegöra hållbarhetsfrågorna i skolan. I samverkan med andra myndigheter och företag ska kommunen vara en
förebild och en samverkanspart som möjliggör
en mer hållbar utveckling lokalt.

Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt.
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag
är en förutsättning för kommunens möjlighet
att öka sysselsättningsgraden. Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Stenungsund som bas för
etablering och expansion. Som tillståndsgivare
och kontrollmyndighet har kommunen ett viktigt uppdrag i att motverka osund konkurrens
genom ett objektivt, rättssäkert och professionellt arbetssätt.
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att
ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa
den fysiska planeringen innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor.
Kommuner arbetar med anpassning genom
åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och
ledningsarbete. Kommuner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat.
Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommu12
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Omvärldsanalys2

svenska offentliga finanserna förblir starka
också efter pandemin, trots lågkonjunkturen
och omfattande krisåtgärder. Detta innebär att
det finanspolitiska utrymmet i mindre grad än i
många andra länder begränsas av det senaste
årets utveckling; större skuldökningar syns i
omvärlden. Det kommunala skatteunderlaget
återhämtas 2021 och 2022 men 2021 dämpas
förstärkningen av skattebasen i reala termer av
höga prisökningar.

Omvärldsanalysen syftar till att redovisa faktorer som påverkar kommunens planering på
kort och medellång sikt, det vill säga de trefyra närmaste åren. Faktorer som är viktiga att
ha kännedom om är den samhällsekonomiska
utvecklingen, statliga reformer och beslut,
arbetsmarknadsläget samt den demografiska
utvecklingen.

Sammanfattning

Sverige

2020 kommer att gå till historien som det år
där hela världen påverkades av coronapandemin. Alla lever fortfarande i en osäker och
annorlunda tid. Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit
och är fortfarande enorm. Trots detta gick
samtliga regioner och 274 kommuner med
ekonomiskt överskott 2020, bland annat tack
vare stora statliga bidrag. Utvecklade vaccin
och vaccineringen har kommit snabbare än
någon kunde förutse för ett år sedan. Både den
globala och inhemska ekonomin har utvecklats
förvånansvärt positivt, mycket tack vare stora
statliga stöd, kombinerat med att samhällen
och befolkningar anpassat sitt liv till pandemin. Trots ekonomiskt överskott i kommuner
och regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig
styrning och omställning till nära vård nödvändigt.

Stark återhämtning i ekonomin och av de offentliga finanserna.
Den lågkonjunktur som har följt i spåren av
pandemin tillsammans med de finanspolitiska
krisåtgärder som vidtagits ledde till ett stort
underskott i den offentliga sektorns finansiella
sparande förra året; hela 166 miljarder kronor,
motsvarande 3,3 procent av BNP. Det är emellertid mindre än vad som tidigare befarades.
Merparten av underskottet förklaras av ökade
utgifter. I relation till BNP ökade dessa med
3,6 procentenheter jämfört med året innan.
Inkomsterna däremot minskade bara med
några tiondels procentenheter av BNP trots
svag utveckling för många skattebaser. Lönesumman ökade till exempel endast med en
procent. Framförallt var det de omfattande
stödåtgärderna riktade till hushållen – i form
av beskattningsbara transfereringar – som höll
uppe skatteinkomsterna. Till största delen återfinns underskottet 2020 i staten. Statens utgifter ökade kraftigt, till följd av den mycket expansiva finanspolitiken. Kommunsektorns
finansiella sparande uppvisade däremot ett
överskott – för första gången på tio år.

Samhällsekonomi
Prognosen för den svenska konjunkturen visar
en markant förbättring 2021. I hög grad är
dock utvecklingen såväl i Sverige som globalt
betingad av pandemin; hur smittspridningen
utvecklas, hur det går med vaccinationerna och
vilka restriktioner som kommer att gälla. BNP
antas stiga allt snabbare under andra halvåret
2021, då restriktionerna antas bli mildare och
smittspridningen lägre. En stor del av återhämtningen för antalet arbetade timmar återstår dock vid årets slut. Även 2022 beräknas
hög tillväxt för såväl produktionen som timmarna. Återhämtningen i antalet sysselsatta
förutsätts dock bli mer utdragen. Arbetslösheten antas därmed förbli hög i flera år. De

Även 2021 räknas det med underskott om
dryga 3 procent av BNP för det offentliga sparandet. Stödåtgärder till såväl hushåll som
företag ligger på fortsatt mycket höga nivåer.
Frågan är dock i vilken utsträckning företagen
kommer att utnyttja stödåtgärderna. 2022 förväntas det en förstärkning av sparandet i offentlig sektor, och underskottet minskar till 0,9
procent av BNP. Den ekonomiska återhämtningen innebär hög tillväxt, vilket gynnar sparandet. Därtill faller en stor del av de stimulansåtgärder som regering och riksdag har beslutat
om bort, stöden antas ju inte vara permanenta.
För 2023 och 2024, när ekonomin antas vara i
konjunkturell balans, visar kalkylen åter ett
positivt sparande. Det är statens sparande som

2

Ekonomirapporten SKR, maj 2021. (Gäller ej avsnitt Näringsliv)
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succesivt förstärkts under perioden, dels genom det stigande resursutnyttjandet, dels då de
stimulansåtgärder som belastat statens finanser
faller bort. Kommunsektorn beräknas dock få
ett underskott då inkomsterna utvecklas svagare än utgifterna. Sammantaget ligger sparandet för offentlig sektor nära men under nivån
för överskottsmålet (en tredjedels procent av
BNP).

min inte påverkat de kortsiktiga investeringsplanerna. I vilken utsträckning en långsammare
befolkningstillväxt kommer att spela roll för
kommande investeringsbehov är ännu en öppen fråga.
SKR bedömer att investeringsutgifterna kommer att vara fortsatt höga under 2021 på ungefär samma nivå som 2020, och sedan öka i takt
med kostnadsutvecklingen. Konsekvensen av
antagandet är att de långfristiga skulderna
kommer att öka med 80 miljarder kronor, eller
20 procent, till och med år 2024. Den genomsnittliga räntan har sjunkit på senare år, delvis
som en konsekvens av relativt korta (men
ökande) genomsnittliga bindningstider och
därmed ett stort refinansieringsbehov. I och
med att räntan förväntas öka på sikt kommer
den genom en kort bindningstid att slå förhållandevis snabbt på räntekostnaderna. Räntekostnaderna motsvarar idag en halv procent av
verksamhetens kostnader. Det är främst en
förväntad ränteökning, inte den ökade lånestocken, som gör att räntekostnaderna i denna
kalkyl beräknas öka till 0,8 procent av kostnaderna.
I Stenungsunds kommun har man gjort och
planerar att göra stora investeringar under budgetåret samt kommande planperiod. Det avser
framför allt nya verksamhetslokaler inom förskola, skola och särskilt omsorgsboende samt
utbyggnad av infrastruktur och vatten och avlopp.

Kommunerna
Pandemiåret 2020 slutade med ett rekordhögt
resultat för kommunsektorn. Bidragande var
stora tillfälliga statsbidrag och en skatteunderlagsutveckling som inte blev lika svag som
förväntat. Samtidigt verkar pandemins stora
påverkan på vissa verksamheter inte satt lika
stora avtryck i kostnaderna. Verksamhet har
bedrivits på annorlunda sätt, men till ungefär
samma kostnad. Stora merkostnader har kompenserats med statsbidrag. En bra skatteunderlagsutveckling de närmaste åren gör att den
kommunala ekonomin ser relativt ljus ut. Men
i och med att pandemin har ett fortsatt grepp
om samhället och därmed de kommunala verksamheterna är det svårare än vanligt att sia om
de närmaste åren, och vad en återgång till en
mer normal verksamhet kan innebära för kostnaderna.
Investeringsbehov
Investeringsbehovet i kommunsektorn är fortsatt stort, pandemi eller ej. Investeringsvolymen i kommunerna har ökat med knappt 4
procent per år i genomsnitt under 2000-talet,
och ökningen har även varit snabb i bolagen.
Kommunerna (exklusive bolagen) redovisar
preliminära investeringsutgifter 2020 på drygt
75 miljarder kronor vilket är en liten nedgång
från 2019 men en fortsatt hög nivå. I och med
det goda resultatet 2020 ökade självfinansieringsgraden av årets investeringar, mätt som
resultat och avskrivningar i relation till bruttoinvesteringar, från 59 till 85 procent. I enkäten
till ekonomicheferna i kommunerna inför Ekonomirapporten hösten 2020 uppgav en stor
majoritet av kommunerna att investeringsutgifterna under 2020 inte skulle påverkas av pandemin. För 2021framförs i princip samma budskap. Några kommuner har som ambition att
tidigarelägga investeringar av konjunkturskäl,
medan några ser att behoven av nya platser på
äldreboenden nu skjuts på framtiden, men i den
stora majoriteten av kommuner verkar pande-

Näringsliv
Stenungsunds kommun är en utpräglad näringslivskommun med betydande arbetskraftsinpendling från närliggande kommuner. Näringslivet är diversifierat och spännande. I
kommunen finns drygt 2800 företag verksamma inom ett brett spektrum av branscher.
Den absoluta majoriteten av alla företag i
kommunen är småföretag med upp till fyra
anställda, men det finns också flertalet stora
företag med hundratals anställda.
Kemiindustrin är tongivande med företag som
Borealis, Nouryon Functional Chemiclas AB,
Perstorp Oxo AB och Inovyn Sverige AB.
Tillsammans har dessa företag 3 000 anställda.
Koncernen Hogia AB med sina drygt 27 bolag
och 650 anställda, varav 550 i Stenungsund, är
en annan stor arbetsgivare.
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Runt främst Kemiindustrin har ett antal underleverantörer och servicepartners vuxit upp och
etablerats i kommunen. Utöver kemiindustrin
finns hantverksföretag inom bygg och byggservice samt en starkt växande tjänstesektor
inom bland annat engineering, IT, utbildning
samt hälso- och sjukvård och även en stark
besöksnäring på uppgång.
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag
är en förutsättning för både kommunens och
Göteborgsregionens utveckling. Företagen
skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt
skapar kommunen flera av de förutsättningar
som näringslivet behöver för att utvecklas och
växa. Kommunens övergripande målsättning
för näringslivet är därför att underlätta för företagen genom att erbjuda god service med bibehållet myndighetsansvar.
Pensioner
Inom kommunal sektor tillkom ett nytt pensionsavtal 2014 som är helt avgiftsbestämt för
medarbetare födda 1986 och senare. Det innebär att det på riktigt lång sikt inte kommer att
finnas några pensionsskulder. Kostnaden
kommer då endast bestå av avgifter som belastar det enskilda årets resultat. SKR;s styrelsehar antagit Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS) förslag om ändrat livslängdsantagande eftersom livslängden på kommunanställda och pensionerade kommunanställda är
högre än nuvarande antaganden.
Detta medför att den årliga kostnaden för pensioner kommer bli högre.
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Ramberäkning



Budgetramarna för 2022 räknas upp enligt
rekommendation från SKR, se nedanstående
tabell.



Uppräkningsprocent
Övriga intäkter



Personalkostnader, SKR
cirkulär 21:20
Internräntor
Lokalhyror interna
Städ och vakt internt
Lokalhyror externa
Övriga kostnader, KPIX
SKL cirkulär 21:20

2022
1,0%

2023
1,0%

2024
1,0%

2,2%
1,0%
0%
0%
2,4%

1,9%
1,0%
0%
0%
2,4%

3,1%
1,0%
0%
0%
2,4%

1,4%

1,8%

2,0%

Utökad ram justering av budget inom administrationen 1 mnkr
Effektiviseringar inom grundskolan 2,2
mnkr, gymnasiet 1 mnkr samt kompetens
och utveckling 0,5 mnkr.
Sänkt ram Kulturskolan – delfinansiering
av tjänster via projektmedel 0,1 mnkr

Sektor socialtjänst
 Full kompensation för volymer
 Utökad ram till IFO för placeringskostnader köpta platser vuxenpsykiatri 1,0 mnkr
samt till funktionshinder för ny köpt plats
LSS 1,0 mnkr
 Sänkt ram Lagen om valfrihetssystem
(LOV) 0,8 mnkr samt ofördelade medel
daglig verksamhet 0,5 mnkr

Förvaltningen har sammanställt ytterligare
rambehov med anledning av bland annat volymförändringar. Den ekonomiska ramen har
därefter justerats med politiska satsningar och
prioriteringar.
Löneökningar och volymer ligger centralt i
avvaktan på faktiskt utfall. När utfallet är känt
sker en ramjustering gentemot berörd verksamhet.

Sektor samhällsbyggnad
 Utökad ram för översiktlig planering, naturvård, klimat, tillsyn samt digitalisering
1,4 mnkr
 Utökning av tjänster inom trafik, miljö,
infrastruktur, projekt samt avfall 4,5 mnkr
 Ökad driftsbudget gatuunderhåll samt
kompensation för gatukostnadsersättning,
1,5 mnkr
 Medfinansiering Orustbro, tillfällig 0,3
mnkr
 Effektiviseringar 1,75 mnkr

Politiska satsningar och prioriteringar
Nedan kommenteras de politiska satsningar
och prioriteringar som skett:
Politisk verksamhet
 Ökad ram 0,35 mnkr, valår 2022

Sektor stödfunktioner
 Utökning av tjänster inom näringsliv,
kommunikation-Agenda 2030 samt juridik
1,6 mnkr
 Digitalisering i driften 0,4 mnkr
 Effektivisering 0,7 mnkr

Kommunövergripande
 Förstudier i driften 4 mnkr
 KS oförutsedda 5 mnkr
 Intraprenad 0,5 mnkr
 Effektiviseringar 1,3 mnkr
 Löneökning 0,2% utöver SKR:s prognos
samt 0,4 mnkr riktat till vård och omsorgspersonal.
 Räddningstjänstens budget har räknats upp
med 2%

Tillfälliga satsningar 2022
 Samhällsbyggnad 4,3 mnkr
 Arbeta av planskuld samt utredningar till
ÖP 2020 1,8 mnkr
 Extra satsning i ungdomsverksamheten,
ungdomscoach 0,5 mnkr
 Extra satsning samordnare natur- och friluftslivsfrågor 1 mnkr
 Säkerhet/trygghet och totalförsvar 0,6
mnkr

Sektor utbildning
 Full kompensation för volymer
 Utökad ram mindre barngrupper i förskolan 3 mnkr
 Utökad ram fler i försörjning 3,4 mnkr
16
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projekt som till exempel SKR, projekt Leader
med mera. Även personalrelaterade verksamheter som företagshälsovård, facklig verksamhet och personalinsatser redovisas här.

Budget- och skuldrådgivning 0,2 mnkr
Extra underhåll 1,4 mnkr
Näringslivsutveckling – ungdomsarbetslöshet 0,8 mnkr

Post corona 0,5%





Finansverksamheten
Under finansverksamheten redovisas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
samt finansiella intäkter och kostnader. Här
redovisas även kostnader för pensionsutbetalningar, pensionsskuldsförändring, netto av POpålägg från verksamheten samt kostnader för
arbetsgivaravgifter. Mer om detta finns under
Ekonomisk översikt.

Utbildning 3,8 mnkr
Socialtjänsten 2,6 mnkr
Samhällsbyggnad 0,3 mnkr
Stödfunktioner 0,8 mnkr

Kommunövergripande
Under Kommunövergripande redovisas kommundirektör samt medel för utvecklingsprojekt
och ledarutveckling.
Här redovisas även följande: volym- och
driftspengar, avgifter till olika förbund och
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Ramar
Nedan redovisas ramarna per verksamhet. Varje sektor har också ett eget avsnitt i detta dokument.

tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

2024

133 116
-113 365

150 306
-126 301

Politisk verksamhet
varav revisionen
Kommunövergripande

-10 565
-1 057
-71 697

-11 090
-1 109
-129 614

Räddningstjänst

-18 194

-18 558

Sektor utbildning
Övergripande utbildning
Förskola
Grundskola
Gymnasieverksamheten
Särskolan
Staben
Kompetens och utveckling
Kultur/Fritid

-779 283
-24 580
-147 614
-307 075
-114 085
-24 758
-57 045
-29 795
-74 331

-788 920
-28 656
-151 448
-305 544
-112 543
-24 885
-58 063
-32 649
-75 132

Sektor socialtjänst
Övergripande socialtjänst
Individ- och familjeomsorg
Funktionshinder
Vård och omsorg

-529 509
-9 757
-113 529
-144 237
-261 986

-534 572
-12 488
-115 583
-145 164
-261 337

-54 452
-54 452
0
0

-67 109
-67 109
0
0

Sektor stödfunktioner
Stödfunktioner
Servicefunktionen

-173 171
-82 904
-90 267

-179 910
-89 560
-90 350

Kalkylerad kapitalkostnad
Avskrivningar

112 149
-92 861

112 170
-97 535

Sektor samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Avfall (avgiftsfinansierad)
VA-enheten (avgiftsfinansierad)

Nettokostnad

-1 617 583

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten

1 636 738

1 736 190

1 769 213

1 807 328

19 155

21 052

11 087

-32 464

Årets resultat
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-1 715 138 -1 758 126 -1 839 792

Ekonomisk översikt

Investeringar
Investeringsnivån uppgår till 530,8 mnkr för
2022. De senaste åren har investeringsnivån
varit hög. Orsaken är i första hand stora lokalinvesteringar samt idrottsanläggningar. Den
höga investeringstakten förväntas kvarstå under de kommande åren.

Resultat
Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 21,1
mnkr. Det medför en nettokostnadsandel på
98,8 % vilket är 0,8 procentenheter högre än
det finansiella målet. För resterande år i planperioden uppgår nettokostnadsandelen i snitt
till 100,6 %. Denna resultatnivå är inte tillräcklig för att nå de finansiella målen utan en fortsatt prioritering av resurser kommer att krävas
alternativt intäktsökningar.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges
Kommuner och Regioners Cirkulär 2021:20
daterat 2021-04-29.
Mkr
Skatteintäkter

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

1 453

1 479

1 568

1 621

1 670

62

69

77

79

81

-26

-23

-16

-16

-17

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift

27

59

63

43

37

Strukturbidrag

0

0

0

0

0

LSS-utjämning

11

7

4

4

4

Fastighetsavgift

56

59

61

61

61

1 651
3,5%

1 756
6,4%

1 791
2,0%

1 837
2,6%

Självfinansieringsgrad investeringar
Självfinansieringsgraden talar om hur stor del
av investeringarna som finansieras med egna
medel. Med egna medel avses årets resultat,
avskrivningar och tomtförsäljning. Målet är att
självfinansieringsgraden ska uppgå till minst
70 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder
för den skattefinansierade verksamheten. Sett
över perioden 2019–2024 uppgår den till 59,1
% vilket är lägre än målet. Fortsatta effektiviseringar och prioriteringar måste till för att
höja resultatet och för kommande investeringar
krävs ytterligare prioriteringar.

Införandeavdrag/Utjämning LSS 12
Summa
Procentuell förändring

1 595
1,3%

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
utjämning visar hur stor del av dessa intäkter
som går åt till den löpande verksamheten. Det
finansiella målet är 98 % i genomsnitt över
rullande sexårsperioder. Det budgeterade resultatet för perioden 2022–2024 tillsammans med
budget för 2021 samt bokslut 2019 och 2020
medför en nettokostnadsandel på 97,7 %. Det
är framförallt planåren som ökar kostnadsmässigt. En fortsatt prioritering av kostnader
kommer därför att behöva göras framöver.

150%

133,8%

100%
74,3%

105%
98,8%

100%
95%
90%
85%

50%

95,7%

98,8%

99,4%

101,8%
0%

35,4% 31,4% 47,6% 32,2%
Utfall Utfall Budget Budget Plan
2019 2020 2021:1 2022 2023

91,6%

19
328

Plan
2024

bank och den som kommunen lånat av de anställda, det vill säga pensionsskulden. Pensionsskulden beräknas ligga på en konstant nivå
2021-2023 för att sedan öka 2024. Ansvarsförbindelsen minskar under perioden i takt med
att pensionen betalas ut. Nya pensionsavsättningen ökar med i stort sett samma nivå för att
från och med 2024 öka mer än vad ansvarsförbindelsen minskar.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av kommunens
totala tillgångar som är finansierade med eget
kapital, det vill säga inte finansierade genom
lån. Den är ett mått på den finansiella styrkan
på lång sikt. Soliditeten mäts inklusive hela
pensionsåtagandet. De faktorer som påverkar
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Målet är att soliditeten ska
förbättras eller vara oförändrad. Soliditeten har
förbättrats kontinuerligt de senaste åren från en
nivå på -36,3 % år 2005. Orsaken är främst att
kommunen under denna period haft stora positiva resultat. Under planperioden sjunker soliditeten till ca 18 %, vilket innebär att fortsatta
prioriteringar behöver göras för att målet ska
uppnås.

Låneskuld
Låneskulden redovisas inklusive de medel som
är vidareutlånade till kommunens bolag. Fram
till 2024 beräknas låneskulden öka med 1 150
mnkr, vilket är en direkt följd av kommande
års investeringsvolym. Av låneskulden är 62
mnkr vidareutlånat till det kommunala bolaget
Stenungsunds Energi och Miljö AB.
Låneskuld 2020–2024

25
20
15
10

22,4
16,5

21,0

19,9

17,7

15,4

5
0
Utfall
2019

Utfall Budget Budget Plan
2020 2021 2022 2023

Plan
2024

Skulder
Kommunens skulder kan i huvudsak delas upp
i två delar, den som kommunen lånat upp i
Befolkningsprognos för Stenungsund
Prognosen ligger till grund för verksamheternas kostnadsutveckling och planering.
Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2020–2025 (avrundade siffror).

Ålder

0-5
6-15
16-18
19-64
65-79
80-w
Summa

2020*

1 851
3 626
1 059
15 115
3 937
1 456
27 044

Förändri Förändri
2025 ng 2020- ng i
2025
procent

2021

2022

2023

2024

1 881
3 625
1 129
15 450
3 991
1 517
27 593

1 887
3 626
1 163
15 598
3 999
1 610
27 883

1 911
3 603
1 161
15 681
4 009
1 691
28 056

1 927
3 616
1 156
15 929
4 008
1 771
28 407

1 977
3 618
1 164
16 198
4 003
1 870
28 829

Ålder

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-w

1,0%

2,0%

1,0%

0,6%

1,3%

1,5%

* Faktisk tillväxt 2020
20
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126
-8
105
1 083
66
414
1 363

7%
0%
10%
7%
2%
28%
5%

Ekonomiska sammanställningar
Resultatbudget
mnkr
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar
Avskrivningar

Bokslut
2020
-1 413,4
-82,8

Budget
2021
-1 520,9
-92,9

Budget
2022
-1 620,9
-97,5

Plan
2023
-1 646,2
-113,4

Plan
2024
-1 720,7
-126,2

NETTOKOSTNADER

-1 496,2

-1 613,8

-1 718,4

-1 759,6

-1 846,9

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 452,9
197,9
5,2
-21,6

1 479,3
172,3
2,5
-21,1

1 568,4
187,8
2,1
-18,8

1 620,5
170,7
2,1
-22,6

1 670,2
166,7
2,1
-24,6

138,2

19,2

21,1

11,1

-32,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

138,2

19,2

21,1

11,1

-32,5

Nettokostnadsandel

91,6%

98,8%

98,8%

99,4%

101,8%

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

138,2
-0,5
94,8
17,8

19,2

21,1

11,1

-32,5

92,9
10,2

97,5
19,8

113,4
20,3

126,2
15,4

122,3

138,4

144,8

109,1

-332,0

-530,8

-393,9

-389,1

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter/kostnader

Finansieringsbudget
mnkr
Drift
Årets resultat
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar
Justering för av- och nedskrivningar
Förändring pensionsskuld inkl löneskatt
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Förändring likvida medel drift

-4,1
246,2

Investeringar

Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag
Försäljn./förvärv materiella anläggningstillgångar

-5,9
-167,0
11,7
6,3

Förändring likvida medel investeringar

-154,9

-332,0

-530,8

-393,9

-389,1

Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Övrigt

30,0
-17,7

130,0

400,0

200,0

200,0

Förändring likvida medel finansiering

12,3

130,0

400,0

200,0

200,0

103,6

-79,7

7,6

-49,1

-80,0

Förändring av likvida medel
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Balansbudget
mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

8,6
1 614,8
125,4

1 714,3
138,1

2 112,3
130,0

2 312,8
130,0

2 485,7
130,0

364,2

260,7

210,0

191,9

176,5

2 113,0

2 113,1

2 452,3

2 634,7

2 792,2

Balanserat resultat
Årets resultat

335,8
138,2

474,0
19,2

493,2
21,1

514,3
11,1

525,4
-32,5

Avsättningar

550,3

546,6

520,3

500,0

485,0

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

732,4
356,3

880,1
360,0

1 057,7
360,0

1 249,3
360,0

1 454,3
360,0

2 113,0
0
22,4%

2 279,9

2 452,3

2 634,7

2 792,2

21,6%

21,0%

19,9%

17,7%

Tillgångar

Immaterialla anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Soliditet

Budget 2021 är justerad utifrån 2020 års utfall när det gäller eget kapital.
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Investeringsbudget / -plan
Investering per sektor, tkr
Investering per sektor
Sektor

Utbildning
Socialtjänst
Samhällsbyggnad
Stödfunktioner
Nettoinvesteringar

Budget
2021:1
215 165
15 567
136 967
35 178
402 877

Budget
2022
236 062
26 070
217 636
51 050
530 818

Plan
2023
109 455
136 900
118 932
28 600
393 887

Plan
2024
25 630
128 550
206 150
28 800
389 130

Budget
2021:1
222 758
83 742
34 657
341 157

Budget
2022
267 824
95 090
31 020
393 934

Plan
2023
242 805
67 150
30 250
340 205

Plan
2024
150 630
156 750
30 450
337 830

61 320
400
61 720

119 384
17 500
136 884

34 982
18 700
53 682

51 300
0
51 300

402 877

530 818

393 887

389 130

Investering per kategori, tkr
Investering per kategori
Skattefinansierat
Fastigheter
Övrigt, inkl exploatering gata
Löpande
Summa skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
VA inkl exploatering
Avfall
Summa avgiftsfinansierat
Nettoinvesteringar

Sammanställningen är uppdelad på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet
eftersom kostnaden för den avgiftsfinansierade
delen inte ska belasta skattekollektivet utan
bäras av de avgifter som tas ut.

förvaltningens samlade lokalresursplan, som är
ett underlag till investeringsbudgeten.
Stenungsunds kommun befinner sig sedan
några år i en expansionsfas med stora pågående och planerade investeringar. För 2021
är prognosen ca 400 mnkr. I budget för 2022
och plan 2023–2024 finns investeringar på
totalt 1 314 mnkr. De största investeringarna
sker inom samhällsbyggnad, förskola och
grundskola. Några av de större projekten är
nytt resecentrum, ny- och om-/utbyggnad av
tre förskolor och fem grundskolor och ny återvinningscentral.

Uppdelning av investeringar
Investeringarna presenteras per sektor och
kategori. Kategorierna är: fastighetsrelaterade
investeringar som avser investeringar i verksamhetslokaler som skolor, förskolor, gruppboenden med mera. Övriga investeringar som
avser i huvudsak investeringar i infrastruktur
samt löpande investeringar som avser inventarier, maskiner och liknande.
Investeringsprocessen
Lokalstyrgruppen har i uppdrag att sammanställa verksamheternas behov av lokaler och ge
förslag till prioriteringar. Dessa presenteras i
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Specificering av investeringsprojekt
Budget

Plan

Plan

Budget

Plan

Plan

2022

2023

2024

2022

2023

2024

9 108

950

950

17 500

18 700

0

Anläggning
Isbanemaskin

Förskola
Hallerna norra förskola - nybyggnation

Stenungsunds Ridklubb

Ödsmål norra förskola - nybyggnation

Ödsmåls IK

Kvarnhöjden förskola - nybyggnation

Stenungsunds dragkampsklubb
Löpande upprustning hamnen

Löpande
Summa

30 730

15 800

Löpande

20 280

Summa
Grundskola
Kyrkenorumskolan - invändig ombyggnation
Jörlandaskolan - om- och tillbyggnad

Avfall
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem

Stora höga skolan - om- och tillbyggnad

Summa

Hallerna högstadium
Ucklum skola ombyggnation

Vatten och Avlopp inkl. exploatering VA

Löpande
Summa

Sammanbyggnad färskvattenledning
178 099

89 805

1 500

Uppdimensionering av vattenledning Jörlanda- Stora Höga
Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen

Gymnasium
Nösnäs - utb A byggnad 4 nya klassrum

Uppgradering renovering VA-ledningar

Nösnäs - ombyggnad kök och utbyggnad matsal

Spillvattenledning Jörlanda-Stora höga

Nya pumpstationer

Löpande
Summa

Underhåll renovering pumpstationer
16 625

1 400

1 400

Kapacitetsökning Strävliden ARV
VA Högstadieskola Hallerna

Kompetens och utveckling
Löpande
Summa

VA sanering Nösnäs uppdatera ledningar
Munkeröd 1:12 Kommunalt vatten och avlopp
1 000

1 000

1 000

Förråd fordonsförvaring Strävliden
Uppgradering av tillstånd Ucklum

Kultur och Fritid
Löpande
Summa

VA-sanering Grössbyn (enl. projektplan)
Löpande medel maskininvesteringar
500

500

500

Exploateringsområden VA

Summa

119 384

34 982

51 300

19 280

10 000

10 000

31 770

18 600

18 800

IFO/Funktionshinder
LSS-boende Söbacken 2

Stödfunktioner
Gräsklippare

LSS-boende Jörlanda
Löpande
Summa

Investeringsreserv
14 170

16 000

Löpande

11 120

Summa
Vård och omsorg
Särskilt omsorgsboende Hasselhöjden

Fastighet

Löpande
Summa

Underhåll/renovering
11 900 120 900 117 430

Energi och säkerhet
Myndighetskrav

Samhällsbyggnad
Resecentrum

Behovsanpassningar

Tillfartsväg Hallerna

Löpande

Rondell Inre Ringleden/Industrivägen

Summa

Räddningstjänst - logiment

Busshållsplats Nösnäs
GC-väg enligt plan

Totalt investeringar

Asfaltering av villagator
Beslysning utbyte till ledarmaturer
Beläggning/Asfaltering av gator enligt plan
Laddinfrastrukturplan
Förskola Norra Hallerna
Högstadieskola Hallerna
Markköp för kommande exploatering
Summa

80 752

65 250 154 850
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530 818 393 887 389 130

Hälsa/ohälsa
För att skapa goda arbetsförhållanden arbetar
kommunens verksamheter aktivt utifrån ett
hälsofrämjande perspektiv. Målsättningen med
att sänka sjuktalen fortgår och har fortsatt
mycket hög prioritering. Utvecklingen av rehabiliteringsprocessen är också en viktig beståndsdel av arbetet med hälsa/ohälsa.

Personal
Attraktiv arbetsgivare
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är
ett övergripande styrdokument för strategiska
arbetsgivarpolitiska frågor. Genom att arbeta
med områdena ledarskap, medarbetarskap,
kompetensförsörjning, lön, jämställdhet och
mångfald samt hälsa och arbetsmiljö har programmet som syfte att skapa förutsättningar för
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla
kompetenta medarbetare som är väl rustade att
möta de krav på service som medborgarna
ställer.

Flera aktiviteter har påbörjats och genomförts
inom ramen för fokusarbetet med sänkta sjuktal i kommunen, även om coronaläget under
2020 och 2021 har försvårat och fördröjt insatserna.
Under 2022 kommer fler insatser att påbörjas.
Erfarenheter från de aktiviteter som genomförts i mindre skala med goda resultat, kan då
också implementeras bredare och djupare i
kommunen.

Under 2022 fortsätter kommunen att ha ett
fortsatt starkt fokus på kompetensförsörjningsutmaningen. Utifrån kompetensförsörjningsplanen, som gäller hela kommunen,
kommer nya konkreta åtgärder i verksamheterna att genomföras under 2022.
Korttidsbemanningen kommer att utvecklas
ytterligare, bland annat genom digitaliseringslösningar. Därutöver utvecklas det förstärkta
rekryteringsstödet ytterligare vilket ger cheferna administrativ avlastning i sitt rekryteringsarbete. Detta innebär att ännu mer chefstid, i
större utsträckning än idag, kan riktas mot
verksamhet och medarbetare istället för administration.

Lönebildning och centrala löneavtal
Lönebildning är en naturlig del i budgetprocessen och är att se som ett styrmedel för verksamhetsutveckling. Centrala löneavtal påtalar
vikten av koppling mellan prestation, lön och
resultat. Kommunstyrelsen fastställer årliga
löneökningsutrymmen i budgeten utifrån
lokala ekonomiska förutsättningar och de
behovsanalyser som gjorts. Prioriteringen preciseras därefter i form av framförallt särskilda
yrkeslönesatsningar.

Kommunen kommer under 2022 fortsätta arbetet med employer branding ihop med de andra
GR kommunerna, i syfte att marknadsföra
kommuner som goda arbetsgivare och stärka
deras ställning på arbetsmarknaden i konkurrensen om arbetskraften. Kommunen kommer
även fortsatt, tillsammans med de andra kommunerna inom GR, att arbeta med yrkesambassadörer.

Som grund för analys av behov att prioritera
olika grupper eller individer ligger jämförande
statistik i GR-regionen, lönestrukturen i den
egna kommunen samt lönekartläggningsverktyget BAS, vilket används för att se om
det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. I övrigt förs även dialog med
chefer och fackliga företrädare om behov av
prioriteringar
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Sektorsbeskrivningar

Verksamheten ansvarar också för gymnasiesärskola. Kompetens och utveckling ansvarar
för vuxenutbildning vilket omfattar utbildning
på grundläggande och gymnasial nivå, särskild
utbildning för vuxna, yrkesvux, yrkeshögskola
samt uppdragsutbildning. Inom ramarna för
kompetens och utveckling finns också arbetsmarknadsfrågor, integrationsarbete i form av
flyktingmottagande, utbildning inom SFI och
samhällsorientering.
Kultur och fritid bedriver kulturverksamhet för
barn och ungdomar såväl som för vuxna. Vidare ansvarar kultur och fritid för biblioteksverksamheten, för fritidsgårdarna samt för
idrottsanläggningarna och hamnen. Inom ramen för kultur och fritid finns också kulturskola och föreningsstöd.

Sektor utbildning
Sektor utbildning är indelad i fem verksamheter, förskola, grundskola, gymnasium, kompetens och utveckling samt kultur och fritid.
Därtill finns en stab som innefattar barn- och
elevhälsa, enheten för flerspråkighet samt administration och utveckling.
Förskolan ansvarar för att erbjuda förskola
samt annan pedagogisk verksamhet såsom
öppen förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Grundskolan ansvarar för förskoleklass, grundskola, fritidshem
samt grundsärskola. Gymnasiet ansvarar för att
erbjuda gymnasieutbildning på Nösnäsgymnasiet alternativt via köpt plats på fristående
gymnasieskola eller i en annan kommun.
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Tilldelad ram

Grundskola:
Grundskolans budgetram minskas med 2 150
tkr. Ett ökat fokus på ekonomistyrning förväntas sänka kostnaderna med 650 tkr. Aktivt
arbete med skolval och organisering av lärmiljöer ger en kostnadsminskning om 1 300 tkr
och en översyn av IT-licenserna inom verksamheten leder till en kostnadsminskning om
200 tkr. Grundskolan får full kompensation för
volymförändringar utifrån befolkningsprognosen och verksamheten förväntas bedrivas med
oförändrad kvalitet.

Sektor utbildning
Ramar
(Tkr)
Sektorövergripande

Bokslut

Budget

Budget

2020

2021

2022

15 835

24 580

28 656

Förskola

148 429 147 614 151 448

Grundskola

300 546 307 075 305 544

Gymnasium

106 662 114 085 112 543

Särskola

22 476

24 758

24 885

Kompetens & Utv.

29 236

29 795

32 649

Staben

57 691

57 045

58 063

Kultur & Fritid

77 871

74 331

75 132

Summa

Gymnasium:
Budgetramen för gymnasiet minskas med
1 000 tkr. Arbete med att optimera organisationen förväntas sänka verksamhetens kostnad
med 600 tkr. Aktiv styrning mot avtal och
upphandlingar ger en kostnadsminskning om
100 tkr. Genom att välja elevdatorer utifrån
varje elevs behov och samtidigt se över ITlicenserna i verksamheten förväntas kostnaderna minska med 300 tkr. Gymnasiet får full
kompensation för volymförändringar utifrån
befolkningsprognosen och kvaliteten i verksamheten påverkas inte.

758 746 779 283 788 920

Sektor utbildning har inför 2022 fått en utökad
ram med 7 560 tkr samt effektiviseringar om
motsvarande 3 950 tkr. Utöver ordinarie ram
har sektorn tilldelats 5 300 tkr i extra satsningar vilket innebär att den totala ramen för 2022
uppgår till 788 920 tkr.
Den tilldelade budgetramen innebär att förskolan, grundskolan och gymnasiet till fullo kompenseras för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen. Utöver medel som avser volymförändringar innebär förslaget en nettoökning av budgetramen för sektor utbildning med
3 610 tkr. Av de extra satsningarna som sektor
utbildning tilldelas avser 1 500 tkr kultur och
fritid och 3 800 tkr avser post Corona som ska
användas för att hantera effekterna som covid19 haft på verksamheten.

Särskola:
Särskolans budgetram är oförändrad och verksamheten bedrivs med oförändrad kvalitet.
Kompetens och utveckling:
Budgetramen för kompetens och utveckling
ökas med 3 350 tkr avseende en satsning på att
få fler personer i egen försörjning. Samtidigt
minskas ramen med 100 tkr vilket blir effekten
av ökad tid i körsimulator. Budgeten för särvux minskas med 100 tkr utifrån ett minskat
behov och en ökning av uppdragsutbildningar
förväntas generera ökade intäkter om 250 tkr.
Utifrån satsningen på fler personer i egen försörjning påverkas kvaliteten i verksamheten
positivt på det området samtidigt som besparingarna på övriga områden inte förväntas få
någon effekt på verksamhetens kvalitet.

Sektorövergripande:
Den sektorövergripande verksamheten omfattar sektorledning, skolskjutsar samt vissa
sektorgemensamma kostnader. Utöver organisatoriska förändringar som innebär att viss
personal flyttats från staben så är budgeten
oförändrad.
Förskola:
Budgetramen för förskolan ökas med 2 885 tkr
avseende en satsning på mindre barngrupper.
Förskolan får full kompensation för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen. Satsningen på mindre barngrupper förstärker kvaliteten i verksamheten.

Staben:
Budgetramen förstärks med 975 tkr. Verksamheten har under en längre period varit underfinansierad och förändringen förväntas inte påverka kvaliteten.
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ning. Syftet med arbetet är även här att motverka utanförskap och segregation.
En annan utmaning är att skapa utomhusmiljöer och rekreation som bidrar till gemenskap
och sammanhang för såväl grupp som individ.
Ett lyckat genomförande enligt ovan bidrar till
likvärdighet, möjlighet till utbildning, anställningsbarhet, ökad delaktighet samt hälsa och
välbefinnande.

Kultur och fritid:
Ingen nettoförändring görs av budgetramen
men inom ramen görs satsningar på kulturgaranti inom grundskolan samt på föreningspresentation inom skolan med 200 tkr respektive
150 tkr. Motsvarande besparingar görs genom
införandet av ett nytt bokningssystem och på
att delar av kulturskolan får extern projektfinansiering. Besparingarna förväntas uppgå till
250 tkr respektive 100 tkr. Kvaliteten inom
verksamheten förstärks genom den här omprioriteringen.
Tillfälliga satsningar 2022
Utöver ordinarie budgetramar får sektor utbildning extra satsningar som enbart avser
2022. Inom kultur och fritid satsas 500 tkr på
en ungdomsstödjare, vars syfte är att möta
ungdomar där de befinner sig, samt 1 000 tkr
på en samordnare för natur och friluftsfrågor
inklusive medel för upprustning. Båda satsningarna förväntas ha en positiv inverkan på
kvaliteten i verksamheten. Sektor utbildning
tilldelas också 3 800 tkr för post Corona som
ska användas för att hantera effekterna som
covid-19 haft på verksamheten.
Utmaningar för 2022
En utmaning för 2022 är att skapa förutsättningar för att arbetet med att utveckla och implementera det systematiska kvalitetsarbetet
ska fortsätta på alla nivåer.
En annan utmaning är arbetet med tidiga insatser och mindre barngrupper i förskolan. Syftet
är att öka barns måluppfyllelse och stärka deras möjligheter att på sikt klara sig bra i grundskola och gymnasium. Förutsättningar skapas i
mindre sammanhang och med språkutvecklande arbetssätt. Avgörande för måluppfyllelse
och framtida försörjning är tidiga insatser vilket mindre barngrupper främjar.
Det arbete som påbörjats med att organisera
för särskilt stöd och skapa lärmiljöer som möter olika förutsättningar och behov så nära den
ordinarie verksamheten som möjligt fortsätter.
Det är viktigt att utbildningsväsendet är organiserat så att det inte bidrar till att förstärka
segregationen i samhället.
Arbetet med att få fler människor i sysselsättning/självförsörjning snabbare och mer effektivt med individen i centrum är också en utma-
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Sektor socialtjänst
är att ge stöd åt de kommuninvånare som behöver insatser av olika slag som exempelvis
stöd i försörjning, stöd i hemmet som hemtjänst, behov av särskilda boendeformer, hemsjukvård, stöd i att komma från riskbruk eller
missbruk, insatser till barn och unga som lever
i utsatta situationer och miljöer, stöd till
sysselsättning och stöd i vardagslivet till människor med olika funktionsnedsättningar.

I sektor socialtjänst ingår verksamhetsområdena individ och familjeomsorg (IFO), funktionshinder (FH) samt Vård och omsorg (VO).
Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsutövning och verkställighet utifrån SoL, LSS,
LVM, LVU och HSL. Verksamhetens uppgift
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Tilldelad ram
Tillfälliga satsningar 2022
Sektor socialtjänst får extra satsningar under
2022 på 2 600 tkr för post Corona som ska
användas för att hantera effekterna som covid19 haft på verksamheten.

Sektor socialtjänst
Bokslut

Budget

Budget

(Tkr)

2020

2021

2022

Sektorövergripande

8 052

9 757

12 488

IFO

111 114 113 529 115 583

Funktionshinder

135 207 144 237 145 164

Vård och omsorg

251 012 261 986 261 337

Summa

505 385 529 509 534 572

Utmaningar för 2022
Stora delar av sektor socialtjänst är en demografikänslig verksamhet.
Det ställs lagstadgade krav på verksamheten att
erbjuda stöd och hjälp till de människor som är
i behov av insatser och att insatserna har tillräckligt god kvalitet. Verksamheten har att
hantera ökade krav från kommuninvånare som
behöver stöd och hjälp och samtidigt vara en
attraktiv arbetsgivare för kompetent personal.
En av de största utmaningarna inför 2022 är att
vara en efterfrågad arbetsgivare som erbjuder
god arbetsmiljö och attraktivt arbete.
Arbetet med att minska köpt vård för barn och
unga behöver fortsätta men utmaningarna består också av att få rätt vårdinsatser i rätt tid.
Covid-19 är en enorm utmaning sedan 2020,
en utmaning som inte gått att förutse. Huruvida
detta blir en utmaning för vård och omsorg
2022 är i dagsläget oklart. Det kommer troligtvis kvarstå utmaningar på arbetsmarknaden
vilket påverkar sektorns arbete med personer
som upprätthåller försörjningsstöd. Hur dessa
kommer att påverka sektorn är inte överskådligt i skrivande stund men kommer följas upp
kontinuerligt.

Sektor socialtjänst har inför 2022 fått en utökad ram med 2 000 tkr samt effektiviseringar
som motsvarande 1 250 tkr. Utöver ordinarie
ram har sektorn tilldelats 2 600 tkr i extra satsningar vilket innebär att den totala ramen för
2022 uppgår till 534 572 tkr.
Individ och familjeomsorg:
För IFO:s del innebär budget 2022 större möjlighet att nå budget i balans för placeringskostnader. Kompensationen på 1 000 tkr för
köpta platser vuxen psykiatri balanserar underskottet gentemot budget.
Funktionshinder:
Funktionshinder får en ökad budgetram för
köpta platser inom LSS med 1 000 tkr. Genom
sammanslagningar av grupper inom daglig
verksamhet kan effektiviseringar göras motsvarande 450 tkr.
Vård och omsorg:
Vård och omsorgs budgetram minskas med
800 tkr. Besparingen sker genom en minskning
av medel riktade till externa företag som bedriver servicetjänster för omsorgstagarna i
hemtjänsten inom ramen för Lagen Om Valfrihetssystem (LOV). Minskningen kan genomföras utifrån att budgetmedel i dagsläget inte
används.

Under 2022 är målsättningen att återhämta de
processer som sektorn inte kunnat genomföra
på grund av pandemin. Detta är bland annat
administrativt utvecklingsarbete samt kompetensutveckling för personal.
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Sektor samhällsbyggnad
mark- och exploatering, gatu- och väghållning,
vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering,
färdtjänst, energi- och klimatrådgivning samt
bostadsanpassning.

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommunens samhällsplanering och hanterar ett brett
spann av frågor såsom översiktsplanering,
plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö
och hälsoskydd, kart- och mätproduktion,
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Resecentrum, Västanvindsgatan och för CW
Borgs väg.
I Stenungsunds tätort pågår även detaljplan för
bostäder vid Kristinedals grusplan, Kyrkenorum 6:1 i Hallerna samt Bergsvägen, och för
näringsverksamheter vid Västergårds allé och
gamla SIF-planen. Det pågår också arbete i
tidigt skede för kommande exploateringar i
Hallernaområdet.

Tilldelad ram
Sektor samhällsbyggnad
Bokslut
(Tkr)

Budget

Budget

2020

2021

2022

Samhällsbyggnad

51 014

54 452

67 109

Summa

51 014

54 452

67 109

Sektor samhällsbyggnad har inför 2022 fått en
utökad ram med 7 700 tkr samt effektiviseringar om motsvarande 1 750 tkr. Utöver ordinarie ram har sektorn tilldelats 6 400 tkr i extra
satsningar vilket innebär att den totala ramen
för 2022 uppgår till 67 109 tkr.
I budget 2022 är sektorns ram utökad med
7 700 tkr. Dessa medel är avsedda att täcka
upp befintliga behov inom sektorns ansvarsområden och som följer av lag eller beslut som
kommunen har fattat. Det rör områden såsom
naturvård, miljö och klimat, tillsyn och kommunalt verksamhetsavfall. I detta område ingår
även en höjning av anslaget för gatuunderhåll
som en följd av att kommunen byggs ut successivt och det tillkommer nya gator. Vidare
omfattar anslaget en ökad ambitionsnivå vad
gäller förbättrad framdrift i samhällsbyggnadsprocessen och förstärkningar kommer göras
inom bland annat trafikplanering, projektledning, digitalisering och strategisk fysisk planering. I budget 2022 finns också effektiviseringar om totalt 1 750 tkr.

I Spekeröd pågår detaljplanearbete som syftar
till att skapa förutsättningar för byggnation av
bostäder, verksamheter, närservice, kontor och
småindustri i enlighet med Program för Spekeröds by.
Det pågår också arbete med detaljplaner för
bostäder, skola och LSS-boende i Jörlanda
samt för bostäder och förskola i Ödsmål.
Planeringen för framtida utveckling ställer
stora krav på att infrastrukturen fungerar vilket
är ett stort fokusområde när det gäller
Stenungsunds kommuns tillväxt. Sektorn har
också utmaningar kopplat till klimatförändringar med stigande havsnivåer och ökad nederbörd som sätter press på den bebyggda miljön. Det befintliga gatunätet är i behov av fortsatt underhåll och upprustning.
Sektor samhällsbyggnad är aktiva i processer
som syftar till en förbättrad statlig transportinfrastruktur till, från och genom Stenungsunds
kommun. Sektorn deltar tillsammans med
grannkommunerna i Kungälv, Uddevalla,
Tjörn och Orust i samarbetsforumet KUSTO,
vars prioriteringar är att få till stånd förbättrad
kapacitet på Södra Bohusbanan, länsväg 160
samt ny fast broförbindelse mellan Orust och
fastlandet vid Kolhättan.

Tillfälliga satsningar 2022
Under 2022 tillförs 6 400 tkr till sektorn i form
av en tillfällig satsning. 4 350 tkr kommer
bland annat finansiera insatser inom strategisk
fysisk planering, miljö och klimatarbete, naturoch fiskevård samt gatuunderhåll. Det senare
med en särskild riktad satsning för upprustning
av belysnings-anläggning i Svenshögen och
Ucklum. 1 800 tkr är medel för att arbeta av
den befintliga planskulden. Utöver detta har
sektorn fått 250 tkr för post Corona.

För sektorns del ställer de framtida utmaningarna fortsatt stora krav på en effektivitet från
planering till genomförande med ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet i centrum.
Några aktuella utmaningar att hantera inom
strategisk planering är skydd och säkerhetsfrågor kopplat till kemiindustrin, skydd av brukningsvärd jordbruksmark samt bostadsförsörjning.

Utmaningar för 2022
Stenungsunds kommun har en vision att 2035
vara 35 000 invånare vilket ställer krav på en
hög framdrift för detaljplaner och infrastrukturprojekt. Kommunen är mitt i planeringsskedet för stora utvecklingsprojekt kopplat till
centrumutveckling där detaljplaner pågår för

32
341

Avgiftsfinansierade verksamheter
Med avgiftsfinansierade verksamheter avses
Avfall samt Vatten och Avlopp. Dessa verksamheter bedrivs utifrån självkostnadsprincipen och tilldelas ingen ram. Verksamheterna
finansieras således uteslutande av avgifter
beslutade av kommunfullmäktige.

samlingen av hushållsavfall sker i enlighet
med avtal.
2018 tog kommunfullmäktige beslut om lokalisering av en ny återvinningscentral (ÅVC) i
industriområdet i Stora Höga. Förberedelsearbete har pågått sedan dess och under 2022
förväntas förvaltningen slutföra projektering
samt påbörja upphandling av byggnation.

Avfall
Bokslut Budget
(Tkr)

2020

2021

Budget

Intäkter

29 769

Kostnader

-29 768 -31 350 -31 664

Netto

1

Verksamheten kommer arbeta vidare med hur
insamlingen ska ske i kommunen i förhållande
till den nya förordningen gällande förpackningar och tidningar. År 2025 ska bostadsnära/kvartersnära insamling av förpackningar
och tidningar vara 100 % fullskalig i alla
kommuner.

2022

31 350 31 664
0

0

Vatten och avlopp
Bokslut Budget
(Tkr)

2020

2021

Budget
2022

Intäkter

51 815

Kostnader

-51 785 -54 764 -55 312

Netto

30

Under 2021 ökade Avfallsenheten sin samverkan med Medborgarservice med syfte att öka
tillgängligheten för allmänheten. Under 2022
kommer detta samarbete utökas ytterligare.
Förhoppningen är att färre antal ärenden och
arbetsuppgifter ska gå vidare till avfallsenhetens handläggare.

54 764 55 312
0

0

Samverkan mellan Tjörns och Stenungsunds
kommuner kommer i större utsträckning inriktas på de strategiska frågorna. I samband med
detta kommer de mer driftrelaterade frågorna
fokuseras till vardera kommun.

Avfall:
Avfallsverksamheten har under ett antal år haft
en oförändrad taxa. Under 2021 kommer förvaltningen presentera en långsiktig plan för
taxans utveckling för att få en hållbar budget
över tid. Taxan ska även täcka ökade kostnader
i form av bland annat förbränningsskatt och
kommande avskrivningar till följd av planerade investeringar med syfte att utveckla avfallsverksamheten i kommunen.

Utmaningar för 2022, VA:
VA-området har fortsatt stora utmaningar i
form av ett föråldrat ledningsnät, stora utbyggnadsbehov i samband med expansion, sanering
av omvandlingsområden och ökade myndighetskrav på såväl dricksvatten- som spillvattensidan.
Arbetet kring nytt tillstånd för Strävlidens
avloppsreningsverk fortskrider, dels för att nå
upp till myndigheternas krav, dels för att
kunna möta den tänkta exploateringstakten av
nya områden i kommunen.
Resurser kommer fortsatt att satsas på underhålls- och förnyelsearbete för både dricksvatten- och spillvattennätet.
Projektet för sammankopplingen av en dricksvattenledning mellan Stenungsund, Kungälv
och Tjörn kommer att övergå till utbyggnadsentreprenad. Entreprenaden kommer genomföras tillsammans med Kungälvs kommun då det
ger stora samordningsvinster.

Vatten och avlopp:
VA-verksamheten inkl. de investeringar som
planeras, bedöms framöver inte kunna finansieras med oförändrade avgifter. Inför budgetåret 2021 beslutades om en taxehöjning med 12
%. Inför 2022 kommer förvaltningen presentera ett förslag till flerårsbudget i taxan kopplade till drift och investeringsbudget med mål
om att få en långsiktigt hållbar budget. Taxestrukturen föreslås följa rekommendationer
från Svenskt Vattens senaste taxeförslagsarbete.
Utmaningar för 2022, avfall:
Under 2022 kommer fokus på avfallsverksamheten fortsatt ligga på att följa upp att in33
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Sektor stödfunktioner
Sektor stödfunktioner omfattar utöver en stab,
funktionerna administration, kommunikation,
ekonomi, personal, digitalisering och service.
Inom staben finns kommuncentrala specialister. Sektorn ansvarar även för fastighetsfrågor och lokalförsörjning av kommunens verksamheter.

Sektorn underlättar för de övriga sektorerna att
fokusera på sin verksamhet genom att stödja,
stimulera, samordna och ge service. Ledning
och styrning samt stöd till den politiska ledningen är också arbetsområden inom sektorn.
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Tilldelad ram

Tillfälliga satsningar 2022
Under 2022 har sektor stödfunktioner fått tillfälliga medel om 3 750 tkr. Av dessa kommer
750 tkr användas till särskilda satsningar inom
säkerhet, trygghet och totalförsvarsförberedelser samt för att minska kön inom budget- och
skuldrådgivning.

Sektor stödfunktioner
(Tkr)
Stödfunktioner
Fastighet*
Servicefunktionen
Summa

Bokslut

Budget

Budget

2020

2021

2022

79 350

82 904

89 560

1 287

0

0

86 362

90 267

90 350

166 999

173 171

179 910

Sektorn har dessutom fått 800 tkr för att utifrån
ett näringslivsperspektiv arbeta med att minska
ungdomsarbetslösheten.

* Fastighet har intäktsfinansierad budget

Fastighet har fått en utökning i sin underhållsbudget med 1 400 tkr, vilket innebär att flera
av kommunens planerade underhållsprojekt
kan tidigareläggas.

Sektor stödfunktioner har inför 2022 fått en
utökad ram med 2 035 tkr samt effektiviseringar om motsvarande 730 tkr. Utöver ordinarie ram har sektorn tilldelats 3 750 tkr i extra
satsningar vilket innebär att den totala ramen
för 2022 uppgår till 179 910 tkr.

Utöver detta har sektorn fått 800 tkr för post
corona som ska användas för att hantera effekterna som covid-19 haft på verksamheterna.

Centrala stabsfunktioner
De centrala stabsfunktionerna har inför 2022
fått en utökad ram på 2 035 tkr. Av den förstärkta ramen ska 1 635 tkr användas till att
permanenta satsningen på näringsliv och samordning av kommunikativa insatser gällande
kommunens arbete med Agenda 2030. Dessutom ska sektorn förbättra sina möjligheter att
ge övriga sektorer juridisk rådgivning. Stabsfunktionerna ska även fortsätta arbetet med att
digitalisera kommunens gemensamma processer. Utöver satsningarna ska de centrala stabsfunktionerna minska sina administrativa kostnader med 180 tkr.

Utmaningar för 2022
I september är det val till Riksdag, kommun
och regionen. Sektor stödfunktioner kommer
att sköta samtliga administrativa, kommunikativa och strategiska förberedelser. Sektorn
kommer att rekrytera och utbilda ett stort antal
röstmottagare, samordna vallokaler samt de
ställen som kommer erbjuda förtidsröstning
under valperioden.
Sektorn kommer att fortsätta sitt arbete med att
underlätta för sektorerna att fokusera på sin
verksamhet. Det kommer bland annat att ske
genom utveckling av Medborgarservice stöd
och tjänster.

Service
Inom servicefunktionen ska neddragningar om
550 tkr verkställas. Det kommer ske genom
minskad administration samt genom en effektivare vikariehantering. Vidare förväntas konceptet KliMatlådan generera en besparing då
den införs på alla förskolor och skolor med
restaurang- eller bufféservering.

Behovet av stöd inom budget- och skuldrådgivning har ökat. Sektorn kommer under 2022
arbeta särskilt med att minska kön till en mer
hållbar nivå.
Informationssäkerhet, krigsberedskap och digitalisering är andra viktiga fokusområden för
sektorn under 2022.
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Ekonomiska styrprinciper

uppföljning görs även per mars och oktober.
Formell rapportering till utskott sker per april,
augusti samt december. Dock åligger det sektorchef att löpande rapportera om ekonomin till
utskotten och vid befarade underskott presentera åtgärder för en budget i balans. Vid avvikelse mot budget ska KS informeras.
Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är destinerat något annat utskott; kommunövergripande,
kommunledning, finansverksamhet och ägarstyrning av bolag.

Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är
att klargöra ansvar och befogenheter samt erhålla en effektiv administrativ hantering och en
god ekonomisk hushållning. God ekonomisk
hushållning innebär att kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer
att även kommande generationer får en bra
kommunal service samt att maximal nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång.
Befogenheter och ansvar
Strategisk plan beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i juni. Mål som finns i Strategisk
plan är överordnade mål eller inriktningar
tagna i andra dokument. Kommunstyrelsen
(KS) ansvarar för att beslutade mål uppnås
inom ramen för respektive verksamhets budget. Ramen binds på den nivå som redovisas i
Strategisk plan under rubriken ”Ramar”.

Utskottens rapportering
Utskotten följer löpande upp verksamheterna
för att säkerställa att de bedrivs inom givna
ekonomiska ramar. I de fall där politiska beslut
krävs för de åtgärder som förvaltningen presenterar för att nå budget i balans, ska utskotten lämna förslag på åtgärder till KS.
Kommunstyrelsens rapportering
KS rapporterar till KF:
 Uppföljning och prognos jan-april
 Delårsrapport jan-augusti
 Årsredovisning, helår

Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för
resursförbrukningen inom respektive verksamhet och är överordnat mål och servicenivå.
Utgångspunkten är att den budget som KF
fastställt ska gälla hela året och endast i undantag ändras. Ändringar får endast göras av KF.
Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk justering av ram mellan verksamheterna. Detta gäller även investeringsanslag. Större verksamhetsförändringar kräver alltid politiska beslut.

Vid dessa tillfällen följs även investeringar
upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti
samt i årsredovisningen.
Budgetansvar
Budgetansvaret innebär en skyldighet för varje
chef att planera och genomföra verksamheten
inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål.
Detta gäller för såväl drift som investering. För
att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget,
krävs att budgetansvariga fortlöpande följer
upp och analyserar budgetavvikelser. Respektive chef ska omgående rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras samt omgående ta fram åtgärder för att nå balans vid årets
slut.
Kommundirektören ansvarar för att hela kommunens budget är i balans. Sektorchef ansvarar
för att sektorn håller sig inom tilldelad budget.
Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten håller sig inom tilldelad budget och enhetschef ansvarar för att enheten håller sig inom
tilldelad budget.

Hantering av årliga över- och underskott
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.
För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter
över årsskiftet är huvudregeln att investeringsanslag som ej använts under budgetåret överförs till nästa år efter beslut i KF. En bedömning ska göras av sektorchef avseende beloppets storlek. Avstämning ska ske med ekonomichef.
Förvaltningens rapportering
Ekonomichef ansvarar för att en samlad uppföljning av kommunen görs. Rapportering till
KS görs per tertial, det vill säga i april, augusti
samt december (årsredovisning). En förenklad
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Om åtgärder kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag
på åtgärder tillställas utskottet samtidigt som
underskottet presenteras 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 KS. I
de fall KS förslag till åtgärder är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt, krävs beslut i
KF.

Fastigheter och lokaler
Ekonomifunktionen är kommunens lokalförsörjare som tillhandahåller och förvaltar lokaler på uppdrag av verksamheterna. All lokalanskaffning ska ske via ekonomifunktionen.
Verksamheterna ansvarar för beställning av
fastighetsinvestering och för att budgetera för
hyra och lokalrelaterade kostnader. Verksamheten ansvarar även för att budgetera för inventarieinvesteringar i samband med fastighetsinvesteringar. Stenungsundshem AB har
ansvar för drift och underhåll av kommunens
fastigheter samt ansvarar för projektledning av
nya projekt, både drift och investeringar. Ansvarsförhållandena regleras i ett förvaltningsavtal. Ekonomifunktionen ansvarar för uppföljning av förvaltningsavtal.

Investeringar
En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total
utgift på minst 25 tkr.
KF beslutar om investeringsram per verksamhet. Det ska även finnas en förteckning över
vilka objekt som ingår men ingen specificerad
ram per objekt.
Kommunfullmäktiges budgetbeslut tas i juni
och innebär bland annat att igångsättning för
budgetårets investeringar kan ske. Löpande
information om investeringar sker i allmänna
utskottet.
Ianspråktagande ur investeringsreserv fattas av
KS.
Vid eventuella avvikelser mot budget ska beslut fattas av KS under förutsättning att KS är
enig. I de fall KS inte är enig går ärendet vidare för beslut i KF.

Köp av varor och tjänster
Alla inköp av varor och tjänster ska ske i enlighet med kommunens upphandlings- och
inköpspolicy.
Upplåning - Upplåning ska ske centralt.
Leasing
Utgångspunkten är att all utrustning som används i kommunala verksamheter ska köpas
och ägas av kommunen. Leasing av lös egendom är oftast en sämre affär då kommunens
kostnader för upplåning är lägre än de som
erbjuds genom en finansieringslösning från en
leverantör. Det kan förekomma tillfällen då en
leasinglösning är ett mer fördelaktigt alternativ
för kommunen. Om det är aktuellt ska detta
beslutas av ekonomichef. Fordon anskaffas via
”centraliserad fordonshantering”, ett samarbete
mellan Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och
Stenungsund.

Investeringar i planperioden
De investeringar som ligger i plan (åren efter
budgetåret) får ej ianspråktagas utan särskilt
igångsättningsbeslut som beslutas av KS.
Investeringar som har igångsättningsbeslut kan
disponera 5 % av den totala investeringssumman redan innevarande år om inget annat angivits i samband med igångsättningsbeslutet.

Kommunala bolag
Kommunens bolag styrs via de ägardirektiv
som fullmäktige fastställt.

Efterkalkyl
Ansvarig chef/projektchef ansvarar för att efterkalkyl upprättas för alla objekt där investeringen överstiger 5 mnkr eller avvikelsen är av
större karaktär eller ett väsentligt belopp.
Efterkalkylen lämnas till ekonomifunktionen
som rapporterar vidare till KS som avgör om
den ska överlämnas till KF.
Ansvarig chef/projektchef tillser att budgeterat
anslag inte överskrids.

Förändring av taxor och avgifter
KF beslutar om taxor och avgifter och förändringar ska i möjligaste mån tas i samband med
budgetbeslutet.

37
346

Befolkningsprognos 2020 – 2025
Ålder
2020*
0
296
1-5
1 555
ökn/minskn -32
6
365
7-9
1 008
10-12
1 115
ökn/minskn
11
13-15
1 138
ökn/minskn
3
16-18
1 059
ökn/minskn
66
19-64
15 115
65-74
2 731
75-79
1 206
80-84
805
85-89
451
ökn/minskn
45
90-w
200
ökn/minskn
11
Summa
27 044
* Utfall befolkning

2021
291
1 590
35
341
1 072
1 079
4
1 134
-4
1 129
70
15 450
2 706
1 285
828
469
18
220
20
27 593

2022
294
1 593
3
347
1 072
1 072
-1
1 135
2
1 163
34
15 598
2 704
1 294
904
469
0
237
17
27 883

2023
295
1 616
23
321
1 075
1 053
-41
1 154
19
1 161
-2
15 681
2 659
1 350
932
505
36
254
17
28 056
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2024
304
1 622
7
354
1 035
1 110
49
1 118
-36
1 156
-5
15 929
2 662
1 346
974
537
32
260
6
28 407

2025
314
1 662
40
337
1 052
1 114
5
1 115
-3
1 164
8
16 198
2 683
1 320
1 032
563
26
275
15
28 829

Fem år i sammandrag

Antal invånare
Kommunal skattesats
Verksamhetens intäkter (mnkr)
Verksamhetens kostnader (mnkr)
Avskrivningar (mnkr)
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)
- i kronor per invånare
Nettokostnadsandel (%)
Nettoinvesteringar (mnkr)
Tillgångar (mnkr)
Låneskuld hela koncernen ( mnkr)

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2021

Budget
2022

26 503
21,64
449
1 801
83
1 435
54 152
95,5
136
1 747
962

26 777
21,64
458
1 877
80
1 499
55 981
95,7
224
1 952
1 092

27 044
21,64
457
1 870
83
1 496
55 317
91,6
165
2 113
1 096

27 499
21,64
420
1 941
93
1 618
58 839
98,8
332
2 113
1 621

27 883
21,64
424
2 036
98
1 710
61 313
98,8
531
2 452
1 950

403
459
72
23
5
36 298
254
68,2
14,5

549
449
67
23
4
40 781
321
67,6
16,5

588
421
62
23
2
40 527
474
138,2
22,4

780
750
65
23
3
58 948
326
19,2
15,4

1 120
750
57
20
3
69 935
514
21,1
21,0

Varav:
- kommunen
- Stenungsundshem AB
- Stenungsund Energi+Fjärrvämestiftelsen
- Soltak AB
- SBRF
Låneskuld i kronor per invånare
Eget Kapital (mnkr)
Årets resultat (mnkr)
Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond
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BUDGET 2022
En ansvarsfull och framåtsiktande budget för en trygg välfärd och ett bättre Stenungsund.
Stenungsund ska vara tryggt, hållbart och attraktivt. Vi vill förändra och förstärka de insatser vi gör
för att människor ska vara självförsörjande, lyckas och leva ett gott liv. Vi tycker att det är viktigt att
varje person är en del av samhället och bidrar på det sätt man kan. Förr oss är det viktigt att
kommunen koncentrerar sig på kärnuppgifterna, så att kostnaderna för våra gemensamma
verksamheter och investeringar hålls under kontroll och möter kommuninvånarnas behov.
I en lågkonjunktur är det viktigt att de kommuner som har möjlighet inte drar i handbromsen utan
genomför satsningar och investeringar som bygger kommunen stark och innebär att vi står rustad
för framtida behov.
Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap som uppmuntrar, förebygger och stöttar, men även
välkomnar ett större ansvarstagande från företag och individer och värdesätter arbetsglädje och
ansträngning. Stenungsund har alla förutsättningar att bli en kommun som erbjuder en trygg
välfärd och ett samhälle som håller ihop!

MLKD:s löfte till medborgarna

Den kommunala verksamheten ska präglas av hög kvalitet, valfrihet och trygghet. Det är vårt löfte till
medborgarna att våra gemensamma resurser ska värdesättas och användas på bästa sätt. Kommunens
kärnverksamheter ska alltid prioriteras. Tyvärr sticker kommunen ut gällande bristen på valfrihet, då vi 2021 inte
har ett enda alternativ att erbjuda våra äldre inom äldreomsorgen. Det är vi ensamma om bland
Göteborgsregionens 13 kommuner.
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Stenungsund är en växande kommun, sedan 70-talet har invånarantalet fördubblats och vi är nu drygt 27000
invånare. Människor behöver utbildning, omsorg och infrastruktur. Men de har också drömmar, ambitioner och
strävar efter ett gott liv. Det är vad vi måste ha som utgångspunkt. Det ställer höga krav på hur vi prioriterar och
planerar.

Vår kommun, med ett geografiskt gynnsamt läge med närhet till både Göteborg, hav och landsbygd, har enorm
potential. Här finns alla förutsättningar, ett driv och engagemang som vi kan bli ännu bättre på att ta tillvara och
uppmuntra. 2020 blev ett år som präglades av en global pandemi som förändrade människors beteenden,
handelsmönster och ekonomi. Under 2021 har vaccineringen startat men det är fortfarande oklart hur mycket av
förändringarna som kommer bli bestående och hur snabbt återhämtningen kommer se ut. Andra
osäkerhetsfaktorer är hur stor den s.k. utbildningsskulden är, hur ungdomsarbetslösheten utvecklas och hur den
fortsatta digitaliseringsutvecklingen kommer se ut. Vi står sedan tidigare inför flera svåra utmaningar som ställer
nya krav på kommunen. Det politiska ledarskapet behöver våga ställa om och prioritera rätt.

Förändrad budgetprocess
Under tidigare års budgetprocesser för Stenungsund har förvaltningen räknat upp alla kostnader och volymer och
överlåtit till politiken att prioritera så att kostnaderna inte överstigit skatteintäkterna. Vi i oppositionen har varit
drivande i att ändra den ordningen så att den politiska styrningen kommer in redan i inledningsskedet i form av
det av politiken angivna överskottsmålet. Den främsta anledningen är att det innebär en kommunbudget som är
förankrad i verksamheterna och i och med det innebär ett starkare engagemang. Vi är övertygade om att det på
sikt kommer stärka tilliten mellan politik och förvaltning och öka den ekonomiska medvetenheten så att
Stenungsund får en stabil styrning och ordning och reda i ekonomin. Vår ambition är att vidareutveckla processen
med mer genomarbetat budgetdirektiv som på ett ännu tydligare sätt kopplar ihop kommunens vision, mål,
ledord och effektiv resursanvändning.

Våra fyra inriktningar
Förra året presenterade vi de fyra långsiktiga inriktningarna tryggt, hållbart, attraktivt och ökat fokus på jobb och
självförsörjning. På de följande sidorna kan du läsa om vad Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill
att de satsningar och förändringar som kommer genomföras under 2022 innebär för de som lever, verkar och
jobbar i Stenungsund. Målet är att utveckla Stenungsund för att möta 35000 kommuninvånares inte bara
grundläggande behov, utan även möjliggöra att de kan förverkliga sig själva och sina drömmar.
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Stenungsund ska vara tryggt. Du ska kunna lita på välfärden, att du får det du har rätt till. Men du ska också
kunna vara trygg med att kommunen har den beredskap och robusthet som krävs om vårt samhälle drabbas av en
kris. Du ska känna dig trygg och inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brott.

Det är inom välfärdens kärna de stora satsningarna genomförs under 2022. Förstärkningar görs av alla delar inom
äldreomsorgen, både när det kommer till utökningen med en demensavdelning och bemötande. Målmedvetna
prioriteringar som syftar till att barn i behov av stöd och språkutveckling kommer få det stödet redan i förskolan
genom arbetet med mindre barngrupper. Ett tydligt kunskapsfokus i skolan med organiserat stöd kommer
innebära att fler klarar grundskolan med fullständiga betyg och att fler ungdomar slutför sin utbildning.

Genom att utveckla arbetet med att stärka individer som är i behov av rehabilitering kan fler känna sig trygga med
att komma hem efter sjukdom eller olycka. Vi utvecklar demensarbetet så att fler har en förståelse för
utmaningarna och kunskap om hur man bemöter för att den med demenssjukdom ska få god omsorg och ett
värdigt liv.
Pandemin innebar en ökad riskmedvetenhet och kraven på kommunen gällande totalförsvar och säkerhetsskydd
är stort och den tillfällig satsning under 2022 är välbehövlig.
Vi lägger även ett uppdrag som syftar till att utreda den upplevda otryggheten och föreslå åtgärder på kort och
lång sikt.
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Stenungsund ska vara hållbart. Både för människor, miljö och ekonomi. Tillsammans med civilsamhället,
föreningslivet och näringslivet ska Stenungsund både utvecklas och växa. När vi planerar framåt tar vi hänsyn till
klimatutmaningar och miljön genom kreativ innovation. Som arbetsgivare erbjuder vi en god arbetsmiljö för vår
viktigaste resurs; medarbetarna.
Vi är övertygade om att det är våra anställda som är den främsta och viktigaste nyckeln till att vi kommer klara av
omställning vi står inför. Vi fortsätter säkerställa att vi har en konkurrenskraftiga löner och föreslår löneökningar
0,2% över den av SKR rekommenderade nivån. Den särskilda satsningen på förstärkt arbete inom hälsa/ohälsa blir
en del av det ordinarie arbetet för personalenheten.

En av de viktigaste investeringarna under 2022 innebär att vi kopplar ihop vårt vattenledningsnät med Kungälv.
Därmed säkrar tillgången på vatten så att vi kan fortsätta bygga i kommunen och nå visionen om 35000 invånare .
Vi minskar även sårbarheten för kommunen eftersom vi då har två vattentäkter, Hällungen och Göta älv.

Samhällsbyggnad förstärker sin organisation för att kunna fokusera på naturvård, miljö och klimat. Inom ramen
för 8+fjordar genomförs satsningar som syftar till att undanröja vandringshinder för havsöring i bäckar och åar.

Genom att arbeta målmedvetet med att infria de 6 utvalda klimatlöftena kan vi 2022 arbeta vidare och åta oss
nya löften som syftar till att Västra Götaland till 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser ska minska med 80%
från 1990-års nivå. Under 2022 ser vi även fram emot att alla tjänsteskrivelser har med de relevanta aspekter för
Agenda 2030 så som vi beslutat om i kommunfullmäktige.
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Stenungsund ska vara attraktivt för människor att bo, leva och utvecklas i. Vi möjliggör bostadsbyggande och
företagsetableringar i en trevlig och trivsam miljö. Kommunen ska vara lyhörd och proaktiv i sin kontakt med
invånarna. En förståelse för värdet av att vara en samarbetspartner för människor och företag är en förutsättning
för en positiv utveckling.
För att kunna möta upp den efterfrågan som finns på både bostäder, verksamhetsmark och tomter är det viktigt
med korta ledtider och ingen onödig byråkrati. Personalförstärkning är en del av den effektivare organisationen,
men det är viktigt att även fortsätta jämföra oss med de bästa kommunerna för att lära mer om hur arbetssätt
och metoder kan bidra till förbättrad framdrift i hela samhällsbyggnadsprocessen.
Vi är övertygade om att satsningen på en utvecklingsledare för näringslivet kommer innebära att företagsklimatet
förbättras och att de positiva relationerna det innebär gynnar samarbeten och tillväxt.

När hemester blev ett begrepp under förra året blev det tydligt att vi inte tagit tillvara potentialen för friluftsliv.
Satsningen på en samordnare för natur- och friluftsfrågor kommer tillsammans med Södra Bohuslän Turism
innebära att fler kan upptäcka och njuta av naturen i vår kommun.
Att det är helt och rent, ljust och snyggt är viktigt för kommuninvånare. En av de största tillfälliga satsningarna
syftar till just detta; belysningen i Ucklum och Svenshögen är behövlig och efterlängtad.

Bland investeringarna för en attraktiv kommun märks satsningar på föreningarna så att deras verksamheter kan
fortsätta utvecklas. Paddock för utomhusridning, konstgräsplan för fotboll i Ödsmål och mountainbike-anläggning
kommer kunna färdigställas under 2022.
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Vi ger rätt förutsättningar för alla att arbeta genom utbildning och stöd. Kommunen tar en aktiv roll i sitt ansvar
för arbetslösheten i kommunen. Insatserna ska utformas med sikte på att människor ska bli självförsörjande. Den
egenmakt och frihet det innebär är något eftersträvansvärt. Vi erbjuder ett alternativ till utanförskap. Att bidra
det till det gemensamma stärker individens känsla av att bidra både till Stenungsund och samhället i stort.

Under 2021 påbörjades en omorganisering för att få fler i egen försörjning och 2022 genomförs en hel rad
satsningar för att fler unga, långtidsarbetslösa och nyanlända ska kunna börja jobba. MLKD ser gärna att detta
kombineras med tydliga aktivitetskrav för försörjningsstöd.
Feriearbeten kan vara en värdefull första anställning, en första rad på Cv:t, och vi tycker det är väldigt positivt att
kommunen tillsammans med föreningar arbetar för att erbjuda fler den möjligheten.
Det är flera branscher som upplever en kompetensbrist och att matcha näringslivets behov med utbudet av
utbildningar och vägar in på arbetsmarknaden är avgörande för hur Sverige och Stenungsund kommer lyckas.
Näringslivet kommer involveras i högre utsträckning för att erbjuda praktikplatser och arbetsträning. Många
företag vill bidra och ser nyttan med att utbilda på plats.
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Bakgrund
Pandemin har satt djupa spår i såväl folkhälsan som i den offentliga ekonomin. Den rödgröna regeringens
ineffektiva arbetsmarknads- och integrationspolitik har, i kombination med effekterna av pandemin, resulterat i
att Sverige befinner sig i ett utsatt läge. Vi är medvetna om att det allvarliga läget påverkar även oss i
Stenungsund. Därför behövs en ny politik som kan adressera de viktiga utmaningarna.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) spådde den lägsta skatteunderlagstillväxten på 30 år och
skatteprognoserna för 2020 var nedslående. Regeringen och oppositionen trumfade varandra med olika
åtgärdspaket och kommunerna kompenserades med höga generella statsbidrag. Stenungsund erhöll 44 miljoner
kronor. Det blev inte så illa som befarat, återhämtningen för ekonomin påbörjades tidigare och för kommunen
innebar överskottet 2020 ett välkommet tillskott som stärkte soliditeten och innebär att vi behöver låna mindre
för de kommande investeringarna.

Men, det förändrar inte de ekonomiska förutsättningarna på lång sikt. Stenungsund står inför samma utmaningar
som de flesta andra kommuner i Sverige: Enbart mer resurser kommer inte att lösa välfärdens problem. Även om
vi genom ökade skatteuttag skulle få fram pengarna kommer vi inte kunna utbilda och rekrytera tillräckligt många
människor som ska utföra det arbete som behöver göras. Vi kan inte lösa framtidens utmaningar med dagens sätt
att arbeta. Kommuner och regioner var redan innan pandemin i början av en period med stora krav på
omställning. Utmaningen är välkänd; Det ökade trycket från demografin innebär att vi blir fler äldre och fler yngre
men andelen arbetande ökar inte lika mycket.

Det handlar om att hitta nya lösningar och utnyttja potentialen och stödet i ny teknik, exempelvis genom
digitalisering. Det kan ge nya metoder och verktyg i våra medarbetares ofta utmanande vardag, där deras arbete
är avgörande för vår kommun.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är skatt på arbete. När arbetslösheten nu ökar och allt fler antingen
blir kvar i en långvarig arbetslöshet, eller inte ens kommer in på arbetsmarknaden, kommer skatteintäkterna
minska. Då är det uppenbart att kommunen behöver ta ett större ansvar för att människor kommer in på
arbetsmarknaden och blir självförsörjande.

Dessutom kommer vi behöva hantera de uppskjutna behov som pandemin inneburit. Vi vet att det finns en
omsorgsskuld, många har väntat med att söka sig till särskilda boenden tills pandemin är över. För elever har
distansundervisningen inneburit både ett kunskaps- och motivationstapp. Hur stor utbildningsskulden är svår att
överblicka. Det är viktigt att vi så snart Stenungsund och kommunens verksamheter öppnar upp utvärderar vad
som behövs och genomför så mycket som möjligt av det arbetet under 2021.

Vi inom politiken kan inte kräva effektiviseringar av andra utan att själva se över våra kostnader och arbetssätt
och vill minska rambudgeten för politisk verksamhet med 600 tkr. För budget 2021 togs en lista fram på åtgärder
motsvarande en besparing på 1 Mkr, den kan behöva ses över för att nu även väga in de erfarenheter vi nu har av
digitala möten, utbildningar och sammanträden.
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Investeringar
I en lågkonjunktur är det logiskt att investera i människor och verksamheter, bygga både kunskap och
infrastruktur, för att vara kunna fortsätta vara en tillväxtkommun. Oppositionen vill att politiken tar tillvara det
driv, framtidstro och företagsamhet som finns här. Det är tillsammans med civilsamhället och företagen som
Stenungsund kan bli ännu bättre.

Vi är medvetna om problemet med en investeringsbudget som innehålla precis så många objekt som kommunens
organisation kan hantera. Erfarenheten visar att bara en del av avsatta investeringsmedel används. Det innebär
att kapitalkostnader binds upp i driftsbudgeten, även om vi kan räkna med att de inte allt tas i anspråk. Men
eftersom byggplaner kan fördröjas av så många olika skäl behöver vi ha en beredskap för att hantera flera
parallella processer. Vi har hellre en ordning där investeringsobjekt är beslutade så att vi inte förlorar fart på
grund av den politiska kalendern.

Skolan och välfärden först

Vår ledande idé är att Stenungsunds kommun prioriterar välfärd med hög kvalitet i fokus. Vi vill uppnå det genom
engagerad, kompetent och trygg personal och ändamålsenliga och moderna lokaler. Vi är positiva till alternativa
driftsformer och andra ägare än kommunen och vi ska vara förberedda för att kunna välkomna dessa när det blir
aktuellt.

Stenungsund investerar stort inom sektor utbildning. Totalt en halv miljard bara de närmsta tre åren.
Nybyggnation av förskola i Hallerna. Till- och ombyggnationen av Stora Höga skolan färdigställs under 2022 och
om allt går enligt plan pågår bygget av Hallerna nya högstadieskola. Kyrkenorums gamla idrottshall byggs om för
att möta verksamhetens behov och Nösnäsgymnasiets gamla matsal och kök kommer äntligen få en välbehövlig
upprustning och utbyggnad.

Valfriheten behövs

Vi är övertygade om att fler aktörer kommer behöva hjälpas åt för att klara välfärdsuppdraget. Framtidens välfärd
behöver både alternativ och nya arbetssätt. Det är mot den bakgrunden vi vill att externa aktör kan övervägas
som alternativ när det kommer till både investeringar och drift av verksamheter som ligger längre fram i tiden.
Stenungsund behöver inom en femårsperiod påbörja planeringen av en ny förskola i Ödsmål, ytterligare en
förskola i Hallerna, ett gruppboende LSS och ett äldreboende (SÄBO). Stenungsund sticker ut som en av få i
Göteborgsregionen där medborgarna inte kan välja något annat alternativt än ett kommunalt äldreboende. Mot
bakgrund av detta lägger vi ett utredningsuppdrag som syftar till att förbereda underlag och upphandling för
extern drift och byggnation.

Ekonomi
Vi vill att varje Stenungsundsbo som är i behov av välfärdsinsatser kan lita på att få det stöd eller hjälp han eller
hon behöver och att det sker på ett hållbart sätt; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Detta utan att äventyra
kommande generationers möjlighet att tillgodose sina framtida behov. För oss är det därför viktigt att prioritera
det ekonomiska överskottsmålet. Både för att kommunen ska lyckas med att utveckla såväl kärnverksamheterna
men också de stora investeringar vi har framför oss. Vi vill säkerställa att samhällsplaneringen och våra stora
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investeringar i infrastrukturen drivs tidseffektivt och långsiktigt hållbart. Det är att ta ansvar för Stenungsunds
kommun, både i nutid och framtid.

Kommunerna har fått välkomna extra medel genom generella statsstöd och coronaanpassningar. Det är viktigt att
använda de pengarna till satsningar som ger långsiktigt positiva effekter och att inte i onödan öka den
administrativa kostymen.

Vi vill poängtera att eftersom budgeten för 2022 innehåller många tillfälliga satsningar är det viktigt att dessa
tydligt följs upp och utvärderas. Ger de önskade resultat måste förvaltningen kunna visa på dessa så att politiken
kan prioritera rätt för framtiden.

Våra finansiella mål ligger fast från tidigare år:




Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga
98 % i genomsnitt över rullande femårsperioder.
Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett
över rullande sexårsperioder.
Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.
Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

Vi strävar efter att Stenungsund har en nettokostnadsandel 98% som riktmärke. Det innebär ett förändringstryck
och en stabilitet som när det är inarbetat bidrar till det ständigt pågående arbetet med en effektiv organisation
och ökad ekonomisk medvetenhet som en naturlig del av vardagen i alla förvaltningens enheter.

Medarbetarna

Vi är övertygade om att det är kommunens anställda som är den främsta och viktigaste nyckeln till att vi kommer
klara av omställning vi står inför. Framtidens utmaningar inom välfärden möts med personalens delaktighet och
inflytande. Kompetent personal, med konkurrenskraftiga löner, med ett tydligt uppdrag, som tar stort ansvar och
känner både stolthet och glädje i sitt arbete kommer vara avgörande.
Under flera år har vi föreslagit lönesatsningar över SKR:s rekommendationer för att nå upp till en
konkurrenskraftig nivå för GR. MLKD vet att en konkurrenskraftig lön är viktigt för medarbetarna och är därför
föreslår vi att Stenungsund erbjuder 2,4 % (0,2% över SKRs rekommendation) varav 0,3 % till särskilda
lönesatsningar.

Den särskilda satsningen på förstärkt arbete inom hälsa/ohälsa, som infördes i och med MLKD:s budget för 2020,
med en anställd på personalenheten som har som huvuduppgift att arbeta för minskad sjukskrivning, fortsätter.
Det är viktigt, särskilt efter pandemin som inneburit att
många medarbetare inom vård och omsorg jobbat under tuffa förhållanden, att investera i detta riktade stöd.

Coronapandemin påverkar sjukfrånvaron även 2021, men vid en jämförelse med GR:s kommuner före Covid19 var
Stenungsund bäst i klassen och trenden är positiv.
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Verksamhet
Utbildning

Alla barn i vår kommun ska ha chansen att utvecklas och få en bra start i livet. Stenungsunds skolor ska ha ett
tydligt kunskapsfokus.

Det är i skrivande stund svårt att veta hur distansundervisningen påverkat högstadie- och gymnasieeleverna, men
det finns all anledning att vara beredd på att det har uppstått både en utbildningsskuld och ett motivationstapp.
Att skolan får arbetsro och kan fokusera på de områden som omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet – mål
och resultat, lärandeprocesser, trygghet och trivsel - är det viktigaste för det kommande året. Många kommuner
har väl utarbetade och fungerande samarbeten med ideella krafter som läxhjälp, det vill vi uppmuntrat till även
för Stenungsunds del.

Vi vet att vänner och social samvaro är livsviktig för ungdomar. Konsekvenserna i form av psykisk ohälsa för de
som haft distansundervisning under nästan ett helt år och restriktioner kring hur man får umgås lika länge är
förutsägbara och det är viktigt att elevhälsoteamet arbetar aktivt för att nå de som behöver hjälp och stöd.

Det råder brist på både lärare och annan personal inom skolan. Vi vill som sagt möta de utmaningarna genom att
säkerställa att vi är en kommun man gärna vill arbeta och utvecklas i. Konkurrenskraftiga löner för lärare, ett
tydligt och inkluderande ledarskap där professionen har stor frihet och tar stort ansvar är viktiga delar. MLKD vill
vidareutveckla arbetet med lärarassistenter i grund- och gymnasieskola för att avlasta lärare och ge
kunskapsskolan en motor framåt. Lärarbristen är stor och det krävs en rad olika lösningar för att lösa
kompetensförsörjningen. En av dessa är att regionalt komma överens om både utformning och utbildning av
kompletterande tjänster i skolan som ger lärare mer tid att ägna sig åt undervisning.

Vi kommer fortsatt arbeta för att höja ambitionen i Stenungsunds grundskolor och komma tillrätta med svaga
kunskapsresultat. Ett överordnat mål är att alla elever ska nå godkänt resultat på nationella prov och bli behöriga
för gymnasium.

Förskola

För barnen ska förskolan vara lustfylld och stimulerande. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande
bildar en helhet. Det är en viktig tid i barnens utveckling och förbereder inför grundskolan samtidigt som den
stödjer föräldrarnas möjlighet att arbeta och försörja sin familj.
Det är under de första åren som grunden för språket läggs. Det är avgörande för hur man klarar resten av skolan
och på sikt arbetslivet. Den stora satsningen, nästan 3 Mkr, på mindre barngrupper syftar till att stärka barnen i
ett tidigt stadium och genomförs stegvis och på förskolor där behoven är störst först.

Strategin som innebär att kommunens förskolor är organiserade i större enheter ger goda förutsättningar för en
bra verksamhet och god ekonomi. Vi ser gärna att mindre förskolor ombildas till fristående förskolor. Det har varit
positivt för både barn, föräldrar och kommun att vi i Stenungsund har en stor valfrihet här.
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Grundskola

Stenungsunds skolor ska ha en god arbetsmiljö för både elever, lärare och annan skolpersonal. Det är viktigt att
varje elev får utvecklas till sin fulla potential och att förväntningarna är höga oavsett var i kommunen man bor
eller var man kommer ifrån. Vi har redan beslutat om att permanenta lärarlönelyftet och förstelärarlönetillägget
eftersom vi, som vi poängterat tidigare, är övertygade om att det är skicklig personal som gör verklig skillnad.

Det gångna året har stort fokus lagts på att organisera stödet till elever med särskilda behov av stöd och parallellt
med det har kunskapen om olika neuropsykiatriska funktionshinder ökat. Många av de anpassningar som
genomförs, som tex tydliga instruktioner och digitala hjälpmedel, gagnar alla elever. Nu vill vi se ett ökat fokus på
att nå en ännu högre undervisningskvalitet i Stenungsund och därigenom få högre studieresultat. Att förstärka
likvärdigheten mellan grundskolorna med fokus på att alla elever ska nå sin fulla potential är viktigt för att fler ska
kunna lyckas uppfylla sina livsmål och drömmar. Särskilt fokus ska läggas på pojkars måluppfyllelse, idag går en av
fyra pojkar i Stenungsund ur grundskolan utan fullständiga betyg.

Gymnasium

För att förhindra strukturella ökningar av arbetslösheten är det viktigt att kommunerna tar ansvaret att så många
ungdomar som möjligt klarar sin gymnasieutbildning. Under 2022 genomförs en satsning med en
ungdomsstödjare som verkar i de miljöer där ungdomar befinner sig. I samarbete med gymnasiet,
ungdomsverksamheten och SSPF ska denna vara en länk mellan skola och fritid, arbeta relationsskapande och
coacha ungdomar till att slutföra sina utbildningar. Som med alla tillfälliga satsningar är det viktigt att även denna
utvärderas och följs upp mot det uppställda målet om slutförd utbildning.

De tekniska utbildningarna fortsätter att locka fler elever och skolan fortsätter vinna utmärkelser. Vi är väldigt
stolta över att Nösnäs är ett attraktivt val för de ungdomar som bor i Stenungsund och i våra grannkommuner.
Utredningen med att se hur många elever och vilken programmix som är lämplig gällande både Nösnäs särskilda
förutsättningar, söktryck och arbetsmarknadens behov pågår.

Vårdnadshavares ansvar

Skolan är en viktig del i ett barns liv, från 6 års ålder och till studenten. Men ett barn har också ett liv utanför
skolan där vårdnadshavarna har och tar ansvar. Vi tror att skolan blir en lugnare arbetsplats, att resultaten
förbättras och att relationerna bland elever blir mycket bättre när skolan och hemmet arbetar tillsammans mot
målen. Vi ska ställa höga krav på lärare, men det är lika viktigt att vara tydlig med att elever har ett ansvar för sin
egen inlärning och att vårdnadshavare har ett ansvar att deras barn går till skolan, gör sina läxor och anstränger
sig.

Kultur, fritid och civilsamhället
För oss är det viktigt att kommuninvånarna får ta del av kultur. Hitta glädjen i att spela ett instrument eller finna
en annan meningsfull fritidssysselsättning.
Det viktigaste är att allt det där händer och det måste inte vara kommunen som arrangerar och bekostar. Vi
kommer alltid att vara öppna för civilsamhällets engagemang och initiativ och kunniga människor som vill göra
livet mer innehållsrikt och meningsfyllt för de som bor här. Föreningar ska uppmuntras och stöttas och barn och
ungas fritid ska stå i centrum för de åtaganden kommunen tar på sig.

Kommunens föreningar bidrar genom aktiv och meningsfylld sysselsättning för våra kommuninvånare och genom
investeringar i anläggningar, planer och hallar kan fler ta del av aktiviteterna. Förvaltningen hade utifrån de
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ansökningar som kom för 2021 föreslagit 1,9 Mkr till Stenungsunds ridklubb för att de ska få en ridbar paddock. Vi
hade med det i vår budget för 2021, och vi har med det i år. Dessutom vill vi investera i konstgräsplaner för
Ödsmåls IK, 4 Mkr och bidra med 350 tkr till Friluftsfrämjandet så att Furufjälls ”Gula slingan ” kan bli en
mountainbike-anläggning.
En spännande satsning görs med kulturgaranti för grundskolan för att öka ungdomars deltagande i
kulturaktiviteter. Civilsamhället, med alla sina föreningar, ideella krafter och trossamfund är en viktig resurs för
kommunen. Vi behöver hitta former för hur vi kan involvera civilsamhällets parter i arbetet med att möta
samhällsutmaningarna.
Vi satsar också på föreningsrepresentation inom skolan. Under pandemiåren har många blivit mer stillasittande
och inte minst barn har rört sig mindre än de brukar. Många har slutat på sina fritidsaktiviteter. Det finns
anledning att se över hur man kan ställa om och fokusera på att arbeta aktivt för hälsofrämjande rörelse för barn.
Vi ser gärna samarbeten mellan tex idrottslärare och föreningarna.

Stöd och omsorg

Alla som bor i Stenungsunds kommun och som behöver stöd, äldre och funktionsnedsatta med behov av särskilt
stöd, ska få ett gott bemötande och sina individuella behov utredda och tillgodosedda enligt de rättigheter de har.
Det ska alltid vara individens behov som står i centrum.
Vi behöver kunna möta kraven från kommuninvånarna samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare för
kompetent personal. Den stora utmaningen för framtiden är att behålla befintlig personal för att uppnå
kontinuitet och stabilitet. Hemtjänsten behöver förutsättningar för att klara kontinuitetsmålet.

Särskilda boenden

Människor med demenssjukdomar ökar och därmed behoven på kunnig personal i de verksamheter som arbetar
med att ge omvårdnad för dessa. 1 Mkr satsas på att förbättra förutsättningarna för att personalen att bemöta
och förstå så att de boende får en värdig vardag. Ytterligare 2,5 Mkr används för att göra om en avdelning på
SÄBO till demensboende.

Korttidsenheten/Korttidsenheten för äldre
Genom att öka personaltätheten och arbeta med fler förebyggande insatser på korttidsenheten kan man möta
det ökade behovet då fler mellanlandar på korttids idag än tidigare. Förstärkning av teamet sker även genom att
anställa en arbetsterapeut som genom förebyggande rehabiliterande arbete kan stärka brukarna så att de
kommer hem både tryggare och på kortare tid.

Den nära vården

Omställningen till den nära vården kommer påverka den kommunala hälso- och sjukvården genom att fler
sjukvårdsinsatser kommer behövas. Här behöver kommunen stärka samverkan med primärvården, men också
hitta strategier för att utveckla kommunens interna vård- och omsorgsarbete, t.ex. genom att stärka samarbetet
mellan hemtjänst och förebyggande verksamheter. Det förebyggande arbetet är den bästa medicinen mot
ofrivillig ensamhet, isolering och ökad ohälsa. Digitaliseringens utveckling möjliggör en bättre tillgång till nära
vård. Kommunen behöver därför utreda behoven som finns hos kommuninvånare som behöver stöd med att
nyttja den digitala tekniken, och därmed öka självbestämmandet och tillgången till en nära och trygg vård. Detta
skulle förslagsvis kunna göras i samarbete med kommunens vårdcentraler.

Ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre

Stenungsund måste förbättra stödet till äldre som drabbats svårt av pandemin. Det finns risk att den psykiska
ohälsan ökar och att fler upplever ofrivillig ensamhet. Hemtjänsten behöver förutsättningar för att klara
kontinuitetsmålet. Vi stöttar Folkhälsosamordnarens arbete med ofrivilligt ensamma äldre tillsammans med
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pensionärsorganisationer och bildningsförbunden. Samarbetet med hemtjänst och civilsamhället behöver
utvecklas.

Samhällsbyggnad

Det finns ett driv och en företagsamhet i Stenungsunds kommun som vi vill ta tillvara och uppmuntra. Människor
som vill bo, bygga och utveckla vår kommun behöver möta en organisation som är riggad för att klara uppdragen
proffsigt och inom rimliga tidsramar. Vi ska ha en god planberedskap för både bostäder, kommunala
verksamheter och företag och vara redo med industrimark.

Planering

Under hela den här mandatperioden har oppositionen drivit på i frågan gällande framdrift i
samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplaner och bygglov får inte dra ut på tiden på grund av att vår
samhällsbyggnadsavdelning inte hinner med. Vi poängterar vikten av att fortsätta arbetet med en tydlig strategisk
plan där man bland annat jämför sig med de kommuner som är bäst på att driva fram detaljplaner mm. Ett rejält
tillskott på 3,3 miljoner kronor ska täcka kostnaderna för personalförstärkningen i organisationen.
Vi vill även förstärka organisationen för att kunna utföra uppdrag inom ansvarsområden kring naturvård, miljö
och klimat, tillsyn, gatuunderhåll och avfall. Hela 3,7 miljoner kronor skjuts till för detta arbete.

Tillfälliga satsningar

Under 2022 genomförs dessutom en hel rad tillfälliga satsningar. Genom att förstärka kapaciteten för strategisk
planering kan vi jobba ikapp vilket också kommer också bidra till att vi får bättre framdrift för våra detaljplaner.
Under rubriken miljö, klimat och natur kommer kommunens Naturvårdsprogram genomföras. Inventering av
skyddsvärda arter och biotoper och även det viktiga arbetet att kartlägga invasiva arter mm. Vi behöver också
arbeta med mobilitetsfrågor om ett hållbart resande.

Naturvård
Inom ramen för samarbetet 8+fjordar bedrivs ett framgångsrikt natur- och fiskevårdsarbete och under 2022
kommer det förstärkas med handfasta åtgärder som borttagning av vandringshinder för havsöring i bäckar och
åar.

Omställning och digitalisering

Under de senaste tre åren har kommunen satsat drygt 20 miljoner kronor på digitalisering. Under de kommande
åren kommer vi se effekterna av dessa. Arbetet med digitaliseringen fortsätter och har gått in i en ny fas. Det finns
bra exempel på hur arbetet med ny teknik kan implementeras och utvecklas tillsammans med och av de anställda.
Det hade varit intressant att se ett liknande projekt i samma anda för kommuninvånare som har behov av att lära
sig mer.
Vi är positiva till att testa och pröva både nya arbetssätt och nya arbetsverktyg vi uppmuntrar till att testa i liten
skala och är övertygade om att möjligheten till ökad delaktighet och engagemang gör Stenungsund till en än mer
attraktiv arbetsgivare.
Soltaks verksamhet har stabiliserats, men det kommer behövas fler standardiserade processer och samsyn i
medlemskommunerna för att kunna räkna hem nyttan av investeringarna. I vår budget har lagt en effektivisering
på 500 tkr för att tydliggöra detta krav.
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Utredningsuppdrag, bakgrund
Ekonomi och personalutskottet har arbetat med en ny styrmodell för Stenungsunds kommun där
verksamhetsmålen ska ersättas med fyra av de totalt 17 Agenda 2030 målen. Syftet är både att nå en hållbar och
positiv utveckling för Stenungsund och att minska den administrativa belastningen för våra verksamheter. Det
innebär också ett mer tillitsbaserat förhållningssätt för den politiskt styrda organisationen Stenungsund är. Våra
utredningsuppdrag syftar till att förbättra kommunens resultat mot de utvalda målen.
De fyra mål vi vill fokusera på är:

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har
en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett
självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling.
Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan
på befolkningens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen
fungerar. Om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Eller i vilken mån det finns kulturoch fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Beroende på hur
verksamheterna bedrivs, kan de vara hälsofrämjande eller förebyggande i sig.
Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet
genom livet.
Kommuner ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som grundskola,
gymnasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs
med både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare gäller det att vara
uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas.
Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar
också om att främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Alla människor som arbetar
behöver få en inkomst som går att leva på, som eliminerar fattigdom och främjar ekonomisk
tillväxt i alla länder.
Kommuner och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står
långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med Arbetsförmedlingen,
näringslivet och den sociala ekonomin. Kommunerna ansvarar även för kommunal vuxenutbildning som bidrar till
att människor kan utbilda sig och hitta arbete. Kommuner är också markägare, markförsäljare, planerare,
tillståndsgivare och kontrollmyndighet inom många områden som berör flertalet företag. Genom att sköta sina
uppdrag objektivt, rättssäkert och professionellt skapar man bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin
verksamhet och växa.

Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna.
Kommuner har ett ansvar vid planeringen att ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa den
fysiska planeringen innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor.
Kommuner arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och
ledningsarbete.
Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och
trafikplanering. Att minska energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljö. Stora möjligheter finns
också inom samhällsplanering och offentlig upphandling och i samspel med näringsliv och invånare.
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MLKD:s förslag till utredningsuppdrag 2022
Utred den upplevda otryggheten och föreslå åtgärder på kort och lång sikt.

Det finns flera olika aspekter på vad trygghet är och vad som bör göras för att öka den. Vi vill belysa tre
perspektiv: att man kan lita på välfärden kommunen är ansvarig för att tillhandahålla. Att kommunen
har en god beredskap för att klara kriser av olika slag. Att medborgare känner sig trygga där de bor
och vistas. Kommuner har en central roll i det brottsförebyggande arbetet och bidrar med insatser
inom exempelvis socialtjänst och skolverksamhet men även i arbetet med samhällsplanering eller
tillsyn.

Högre undervisningskvalitet i Stenungsund

Vi vill ge ett uppdrag att ytterligare förstärka likvärdigheten mellan skolorna i Stenungsund med
fokus på att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Särskilt fokus på pojkars
måluppfyllelse. Uppdraget ska syfta till att nå en ännu högre undervisningskvalitet och därigenom
högre studieresultat.

Förbered underlag och upphandling för extern drift och byggnation av framtidens
välfärdsverksamheter.

När vi tar steget för att öka valfriheten och på allvar vill undersöka möjligheten och intresset för en
nyetablering i Stenungsund kommer det vara avgörande att kraven i förfrågningsunderlagen är
tydliga, relevanta för att främja kvalitet, uppföljningsbara och att de stimulerar kvalitetsutveckling.
Erfarenheter pekar även på att mätbara krav på resultat, inte bara struktur och processer, är
angeläget och bidrar till kvalitetsutveckling.

Kommunen ska leda miljöarbetet i Stenungsund

Stenungsund behöver minska klimatpåverkande utsläpp och vidta klimatanpassningsåtgärder. För
att bli framgångsrika behöver fler bli engagerade i förändringsarbetet. Det är viktigt att få med
eldsjälarna från både näringsliv, föreningsliv och medborgare, tillsammans med kommunens
politiker och tjänstepersoner. Förvaltningen får i uppdrag att tar fram en strategi för intern- och
extern och kommunikation för hållbarhetsarbetet.

Attraktiv arbetsgivare genom fler karriärvägar inom kommunen.

Stenungsund hävdar sig nu bra vid en jämförelse med GR både gällande lönenivåer,
personalomsättning och sjuktal. Väldigt mycket är bra men MLKD bedömer att vi skulle kunna bli
ännu bättre på att anställda ska kunna utvecklas under hela sitt yrkesliv och kunna se en ansvars- och
löneökning även i en mer senior roll. Förvaltningen ges i uppdrag att stimulera den interna
karriärutvecklingen inom kommunen och samtidigt ge bättre förutsättningar för en högre nöjdhet
och många sökande till utlysta tjänster.

Digitalisering – nästa nivå

Nu börjar både AI och 5G bli tillgängligt, användarvänligt, rimligt i prisnivå och
möjligheterna är enorma. Vi vill att kommunen vidareutvecklar digitaliseringsarbetet
och presenterar förslag på vägar framåt för att ta tillvara möjligheten att knyta ihop
kommunens invånare, företag, fastighetsägare och investerare. Målet är att kommunen
kan fortsätta sin digitaliseringsresa med ny välfärdsteknologi, automatisering och digital
transformation. Det ska vara möjligt för så många som möjligt i Stenungsunds kommun
att använda digitala lösningar och vill därför även att kommunen utreder
förutsättningarna att möjliggöra för alla boende på kommunens äldreboenden och LSSboenden att teckna internetavtal.
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Driftramar 2022 MLKD
tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

2024

133 116
-113 365

150 306
-126 301

-1 701 898 -1 758 126

-1 839 792

Politisk verksamhet
varav revisionen
Kommunövergripande

-10 565
-1 057
-71 697

-10 490
-1 049
-128 714

Räddningstjänst

-18 194

-18 558

Sektor utbildning
Övergripande utbildning
Förskola
Grundskola
Gymnasieverksamheten
Särskolan
Staben
Kompetens och utveckling
Kultur/Fritid

-779 283
-24 580
-147 614
-307 075
-114 085
-24 758
-57 045
-29 795
-74 331

-786 000
-26 376
-150 808
-305 544
-112 543
-24 885
-58 063
-32 649
-75 132

Sektor socialtjänst
Övergripande socialtjänst
Individ- och familjeomsorg
Funktionshinder
Vård och omsorg

-529 509
-9 757
-113 529
-144 237
-261 986

-533 012
-10 928
-115 583
-145 164
-261 337

-54 452
-54 452
0
0

-63 489
-63 489

-173 171
-82 904
-90 267

-176 270
-86 280
-89 990

112 149
-92 861

112 170
-97 535

Sektor samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Avfall (avgiftsfinansierad)
VA-enheten (avgiftsfinansierad)
Sektor stödfunktioner
Stödfunktioner
Servicefunktionen
Kalkylerad kapitalkostnad
Avskrivningar
Nettokostnad
Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten

Årets resultat

-1 617 583

1 636 738

1 736 190

1 769 213

1 807 328

19 155

34 292

11 087

-32 464

2,0%

0,6%

-1,8%
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Tryggt, hållbart, attraktivt och jobb
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Vår politiska vilja
Vi vill ha ett Stenungsund där man tryggt kan gå ensam utan risk för överfall alla tider på dygnet.
Vi vill ha vård och omsorg för våra äldre, där man som vårdtagare känner trygghet och tillit till den
som ger en vård.
V vill ha en vård och omsorg där vårdpersonalen har en arbetsmiljö som inte sliter ut dem.
Vi vill ha en vård och omsorg där alla kan prata och skriva svenska.
Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs, känner
trygghet och kan prestera.
Ovanstående punkter gör att vi i vår budget vill satsa på följande.
Trygghet – vi har haft ett antal överfall på personer som rastat sina hundar, vi har haft ett antal fall
med stenkastning på bilar och det har varit stökigt i centrala Stenungsund. Kommunledningen har
regelbundna samtal med polis och Citycom. Vi har också våra Nattvandrare, som gör ett
utomordentligt jobb. MEN. Vi vill nu som tidigare att kommunen anställer två Fältassistenter, för att
förstärka kompetensen samt att ge möjlighet att agera direkt, vilket fältassistenterna har mandat till.
Vård och omsorg – för att säkerställa en trygg och säker vård vill vi att alla anställda och de som
anställs ska kunna tala, skriva och förstå svenska språket. Detta ska säkerställas med ett test.
Omsorgstagare inom äldreomsorgen i Stenungsund ska kunna åldras med värdighet. De ska heller
inte behöva möta en stressad och utmattad personal. Vi vill ge vårdpersonalen en bättre arbetsmiljö
med bättre förutsättningar, för att våra vårdtagare ska kunna ha en god tillvaro. Vi behöver fler
händer i vården.
Skolan – vi vet att det ekonomiska läget kräver effektiviseringar, men vi måste sträva efter att ha så
små klasser som möjligt. Eleverna behöver lugn och ro på lektionerna och i stora klasser är detta
svårare att uppnå. Eleverna har större möjlighet att få hjälp av läraren i en mindre klass. Mindre
klasser ger också lärarna en bättre arbetsmiljö. Vi vill också att mer personal anställs inom till
exempel elevhälsa och administration, för att lärare ska kunna fokusera mer på sitt pedagogiska
uppdrag.

Våra uppdrag till förvaltningen

Uppdrag 1.
Vi ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta en erforderlig resurs och
kompetens för att vid behov kunna erbjuda nyanlända elever en förberedande undervisning.

Bakgrund.
Utbildningsutskottets betänkande
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”En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon för första gången tagits emot i
skolväsendet placeras i en årskurs som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes ålder,
förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Inom samma tid ska eleven placeras i en
undervisningsgrupp. Detsamma gäller vissa andra elever vars kunskaper har bedömts.
En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna följa och
tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen ska delvis få undervisas i förberedelseklass. Under
samma förutsättningar ska även andra elever vars kunskaper har bedömts få undervisas delvis i
förberedelseklass. En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart
eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i ämnet.
Undervisning i förberedelseklass ska inte få pågå längre än två år.”
2014/15:UbU6
Välkomsten är sedan tidigare den institution som utreder utbildningsbakgrund och kunskapsnivå hos
enskilda nyanlända elever.
När utredningen visar på behov av enskilt stöd för nyanlända skall dessa elever placeras
huvudsakligen i förberedande klass. Viss del av undervisningen, den teoretiska kommer då att
bedrivas i särskild grupp med fokus på språkinlärning. Elev i förberedelseklass bör dock delta i
praktiska/estetiska ämnen i ordinarie åldersadekvat klass.
Nyanlända elever med god utbildning/kunskapsnivå alternativt låg ålder bör vid bedömning
lämpligen placeras i ordinarie undervisning.

Uppdrag 2.
Vi ger också förvaltningen i uppdrag att hitta en lösning för att anställa två fältassistenter. Syftet med
dessa är att deras utbildning och mandat att agera ska komplettera de resurser som redan finns i
kommunal regi och på frivillig basis. Vi är tror att fältassistenter är en väldigt betydelsefull del i
arbetet med att stävja oroligheter och bråk, samt att få ungdomar att komma bort från en eventuell
kriminell bana.

Uppdrag 3.
Vi ger förvaltningen i uppdrag att utveckla personaldisponeringen inom äldreomsorgen.

Bakgrund.
Vårdpersonalen i Stenungsund känner sig sliten och trött. De känner en stor press då arbetsmiljön är
påfrestande på grund av stress. För att kunna ge den vård våra äldre är berättigade till behöver vår
personal en bra arbetsmiljö – både fysisk och psykosocial. Dagens personaldisponering gör att
vårdtagarna möter många ansikten under en dag vilket kan ge otrygghet.
Vi vill därför att förvaltningen utvecklar personaldisponeringen, så att våra äldre får träffa samma
personal i större utsträckning. Att personalen kan jobba mer effektivt utan att slitas ut, med
sjukskrivningar som följd. Äldrevården blir då kostnadseffektiv på riktigt. Dagens optimerade
bemanning har en del problem som man kan utveckla bort.
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Driftramar 2022 Sverigedemokraterna
tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

2024

133 116
-113 365

150 306
-126 301

Politisk verksamhet
varav revisionen
Kommunövergripande

-10 565
-1 057
-71 697

-11 090
-1 109
-128 714

Räddningstjänst

-18 194

-18 558

Sektor utbildning
Övergripande utbildning
Förskola
Grundskola
Gymnasieverksamheten
Särskolan
Staben
Kompetens och utveckling
Kultur/Fritid

-779 283
-24 580
-147 614
-307 075
-114 085
-24 758
-57 045
-29 795
-74 331

-788 780
-29 156
-150 808
-305 544
-112 543
-24 885
-58 063
-32 649
-75 132

Sektor socialtjänst
Övergripande socialtjänst
Individ- och familjeomsorg
Funktionshinder
Vård och omsorg

-529 509
-9 757
-113 529
-144 237
-261 986

-535 972
-13 388
-115 583
-145 164
-261 837

-54 452
-54 452
0
0

-65 309
-65 309
0
0

Sektor stödfunktioner
Stödfunktioner
Servicefunktionen

-173 171
-82 904
-90 267

-178 750
-88 760
-89 990

Kalkylerad kapitalkostnad
Avskrivningar

112 149
-92 861

112 170
-97 535

Sektor samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Avfall (avgiftsfinansierad)
VA-enheten (avgiftsfinansierad)

Nettokostnad

-1 617 583

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten

1 636 738

1 736 190

1 769 213

1 807 328

19 155

23 652

11 087

-32 464

Årets resultat
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-1 712 538 -1 758 126 -1 839 792

2021-02-01

Synpunkter inför löneöversyn 2021/2022
Marknadsläget i arkitektbranschen
Det är en god konjunktur och planarkitekter är en bristvara. Kommunerna har svårt att
rekrytera kompetent personal och det är en fortsatt hög efterfrågan på arkitekttjänster.
Kommunerna har generellt brist på arkitektutbildad personal, vilket bland annat riskerar att
leda till försenade byggen. Behovet av planarkitekter i kommunerna konkurrerar med den
privata sektorn, där lönerna generellt är högre än inom kommunerna.

För Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun är en del av Göteborgsregionen vilket också innebär en större
konkurrens från både privat och kommunal sektor. Kommunernas och den privata
arbetsmarknadens ökade behov av planarkitekter i Göteborgsregionen samt dess förmåga att
betala högre löner har länge bidragit till kommunens svårigheter att behålla och rekrytera
planarkitekter. Inom Göteborgsregionen är även pendlingsmöjligheterna goda vilket innebär
att en större arbetsmarknad tillgängliggörs. Stenungsunds kommun har under de senaste åren
haft en relativt stor omsättning på arkitektutbildad personal vilket leder till en brist på
kontinuitet. För att lyfta fram vikten av en god kontinuitet på arbetsplatsen bör
löneutvecklingen för den utbildade arkitektpersonalen prioriteras.

Yrkanden och medskick








Kommunen bör lägga stor vikt vid marknadskrafterna vid budgetarbete såväl som vid
den årliga lönesättningen.
Kommunen bör lägga stor vikt vid att stimulera till en kontinuitet på arbetsplatsen.
Det bör satsas på planarkitekter eftersom de besitter en specialistkompens som är
viktig för kommunens kärnarbete, attraktivitet och framtida utveckling.
Planarkitektgruppen har en viktig samordnande funktion av olika intressen samt stor
betydelse för att skapa kreativa och långsiktiga lösningar.
Planarkitektgruppen har också en central roll i att skapa förutsättningar för att uppnå
kommunens vision och främja arbetet med en hållbar utveckling.
Planarkitektgruppen är liten och belastar därmed det kommunala löneutrymmet
marginellt.
Det är viktigt att lönerna speglar prestationer och måluppfyllelse och att detta på ett
tydligt sätt kommuniceras vid lönesamtalet.

Det bör därför satsas på planarkitekter i de närmsta årens budgetar och vid den årliga
löneöversynen.

Sveriges Arkitekter i Stenungsund
Peter Nilsson
Cecilia Norlander
Oskar Roussakis
Fabiana Tomé
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Stenungsund 5 mars

Lärarförhundet
:rEi'iuNG_q"li,la

Yrkande till Budget 2022
Det är ailvar nu. Efter ett år präglat av coronapandemin, är lärarna och
skolledarna frustrerade och slutkörda. När andra yrkesgrupper kunnatjobba
hemifrån har flertalet av lärarna fortsatt jobba på plats då det inte möjligt att utföra
arbete med barn och elever på distans i många av våra .i,erksamheter inom sektor
utbildning. Möjligheten att hålla avstånd är i praktiken svårt när man arbetar med
människor och möjligheten att få tillgång till s§ddsutrustning har dragit ut på tiden
och har lett till frustration hos många av l,åra medlemmar.
Vi har tagit ett enormt ansvar, stått upp för barnen och eleverna, och fortsätter göra
det.
Pandemin kan vi inte göra så mycket åt, men en vetskap om goda förutsättningar för
arbetet kan skapa en framtidstro och ett hopp om en ljusare jobbframtid för våra
lärare och skolledare.
Balansen mellan uppdrag och förutsättningar har högsta prioritet.
,Arbetsmiljön, möjligheten till planering och uppföljning samt möjligheten
uti'eckling måste säkras på varje arbetsplats.

till

Stenungsund behöver fler som vill, kan och får ur.,*ecklas som lärare. Lärare och
skolledare med rätt förutsättningar är garanten för en bättre skola i vår kommun.

Lärarförbundet yrkar:

Att det görs fortsatta satsningar så att Stenungsund upplevs som en attraktiv
arbetsgivare. Det handlar om att det finns bra förutsättningar med en god arbetsmi§ö
och bra villkor på arbetsplatsen. Det är av största r.ikt att vi kan behålla de lärare vi
har idag och attrahera nya att komma

till

oss.

Barngruppernas storlek i förskoian ligger långt över Skolverkets riktlinjer och har
gjort så ända sedan de infördes, vilket inte ails är tillfredsställande, varken för barn,
föräldrar eller personal. Kort sagt, vår uppmaning är att Stenungsunds kommun ska
följa riktlinjerna!
Tillgång till fasta vikarier på skolorna är en annan åtgärd som kan minska
arbetsbördu.r oäh stressen och därigenom öka kr,aliteten.

rJ-ts-

I

t

>bl/ffi.nrulP4A"T\..---

Stefan Nilsson

Ordförande

Lärarförbundet Stenungsund
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Visions yrkande inför 2022
”Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, konkurrenskraftig och leda till
verksamhetsutveckling. Ledare och medarbetare ska uppleva att de har möjligheter att
påverka sin lön. Lönepolitiken ska omsättas i konkreta lönekriterier.
Lönesättande chef ska ha god kunskap om kommunens lönepolitik samt ha förmåga att
kommunicera den till medarbetaren. Lönen ska kommuniceras till medarbetaren så att den
förstås och upplevs som rättvis.”

Vision Stenungsundsavdelningen gör, utan inbördes ordning, följande yrkanden
inför 2022:
Att löneökning utifrån kriterierna bestäms i kronor och inte i procent; detta för att det annars
blir orättvist, att en med en högre lön kan hamna lågt enligt kriterierna och ändå få ett större
lönepåslag, än någon med lägre ursprungslön som bedömts har gjort ett bättre jobb under året.
Att medarbetare som tjänstgjort under många år kan premieras för deras lojalitet om hen
kunnat visa på mycket bra resultat gällande engagemang, service och samarbete. Vi vill att
chefer ska ha möjlighet att premiera medarbetare som tillför organisationen dessa faktorer och
att dessa ses som positiva kulturbärare. Att medarbetare skall värderas utifrån deras
ackumulerade kunskap; vilken bl.a. används för introduktion av nyanställda. Att
lönekriterierna skrivs om så att denna grupp med sin ackumulerade kunskap kan premieras.
Att man i kommunen ser över möjligheter till en ”horisontell karriär”. Det är inte för alla som
ett steg vidare i karriären innebär en chefsroll. Det finns stort behov av specialister och
projektledare etc. Uppdrag som borde kunna rendera en högre lön. Detta skulle inspirera
medarbetare att stimuleras till vidare ansvarstagande i kommunen. Kompetensen stannar då i
kommunen istället för att den löper risk att gå förlorad. Här borde det dessutom möjliggöra en
besparing avseende konsulttjänster.
Att administratörers löner ses över utifrån att uppdragen i stor utsträckning varierar i
svårighetsgrad. Kvalificerade uppgifter bör värderas högre än de gör idag då de i många fall
är ovärderliga för arbetsgivaren och ofta bygger på lång erfarenhet inom kommunen.
Att arbetsgivaren fortsätter att se över och uppdaterar titulaturen för olika vaktmästartjänster i
kommunen, då kompetens och uppdrag kan skilja sig avsevärt. Hur skiljer sig uppdrag och
lönebedömning för t ex driftstekniker, vaktmästare, skolvaktmästare, It-vaktmästare etc?
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Att stödpedagoger som grupp bör höjas lönemässigt. I Stenungsund ligger lönerna för denna
grupp betydligt lägre än genomsnittet för landet (Visions lönestatistik för 2019).
Att löneutrymmet för Visions medlemmar uppgår till minst 2,8%
Stenungsund 2021-03-01

Reagan Andersson
Ordförande
Vision Stenungsundsavdelningen
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Stenungsund 2021-02-19
Kommunal yrkar på följande
Att arbetsgivaren tar ett handfast grepp om den pågående nedåttrenden med att försämra
arbetsvillkoren i denna kommun som lett till att medarbetare väljer att antingen byta arbetsgivare
eller rent av yrke helt och hållet. Välfärdsyrkena behöver omhändertas för en kommande framtid och
för att Vision 2035 skall vara en rimlig önskan. Att hålla sig precis över ytan är inte tillräckligt. Vi vill
att Stenungsunds kommun är en förebild och ligger i framkant i vårt närområde och i GR.
Att arbetsgivaren skjuter till ekonomiska medel utanför Kommunals pott för att rätta till de
lönesättningar för de individer som felaktigt blivit lönesatta under åren. Med detta menar vi att
personer med lång anställningstid och som halkat efter i löneutvecklingen. Att arbetsgivaren arbetar
för att personal väljer att stanna som anställd för att säkra att kompetens och kunskap används på
ett genomtänkt och inspirerande sätt. Personal som väljer att byta arbetsgivare är
kostnadsineffektivt och helt enkelt olönsamt.
Att arbetsgivaren arbetar för ett hållbart yrkesliv med hållbara scheman med ökat inflytande för alla
medarbetare. Bort med minutscheman!
Att alla nyanställningar sker på heltid och planen för att uppnå heltid för befintligt anställda
omarbetas tillsammans med fackliga företrädare.
Att Stenungsunds kommun sänker heltidsmåttet för personer som arbetar natt så att möjlighet att
kombinera ett hälsosamt privatliv med ett hållbart yrkesliv och för att uppnå heltidstjänster i
Kommunen.
Att arbetsgivaren utbildar alla ledamöter i skyddskommittéerna för att säkra kunskapen i alla
samverkansnivåer. Och att alla skyddsombud och chefer genomgår en grundutbildning enligt sunt
arbetsliv om 3 heldagar eller 6 halvdagar, för att sedan en gång om året vidareutbilda sig inom
arbetsmiljöområdet.

En nöjd personal medför nöjda kunder, brukare, elever, kommuninvånare och vårdtagare.

/Genom Petra Eklund Facklig företrädare Kommunal
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Yrkande om lönesatsning inför 2022
Arbetsterapeut är ett bristyrke. Detta gäller även på längre sikt då efterfrågan på
den arbetsterapeutiska kompetensen förväntas öka ytterligare. Det beror bland
annat på befolkningsökning och att en åldrande befolkning skapar ett ökat behov
av rehabiliteringsinsatser. I samband med Covid-19 är arbetsterapeuters
kompetens oerhört viktig för de som drabbats och som behöver rehabilitering för
att komma åter till ett fungerande vardags- och arbetsliv. Men arbetsterapeuters
insatser behövs även för den större kvantitet av patienter som har fått vänta på
sina insatser med anledning av pandemin. Att erbjuda bra ingångslöner och en
god löneutveckling genom hela det yrkesverksamma livet är en
förutsättning för att kunna säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.
Arbetsterapeuterna har ett komplext arbete med många kontaktytor, vilket gör att
förlorad kompetens kan bli extra kännbart för arbetsgivaren. Arbetsterapeuter är
nödvändiga för en fungerande vårdkedja och säkerställer patienters behov av
rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Lönen ska spegla det ansvar som
legitimerade arbetsterapeuter har.
Det är viktigt att lön används som ett styrmedel för att uppnå önskat resultat och
att medarbetaren får möjlighet till dialog om koppling mellan lönekriterier,
prestation och vad medarbetaren kan göra för att få en förbättrad löneutveckling.
Likväl är det viktigt att lönen avspeglar medarbetarens utbildning,
kunskap och ansvar, såväl som arbetets svårighetsgrad och komplexitet. I
dagsläget ser vi från Sveriges Arbetsterapeuter att lönesättningen inte
uppfyller dessa krav.
Huvudmännen står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar. Därför blir det
extra viktigt att arbetsgivarens ställningstagande grundas i en väl genomförd
analys. Analysen måste kompletteras med både kort- och långsiktiga strategier för
att nå önskvärda lönestrukturer och relationer, såväl inom som mellan grupper.
Sveriges Arbetsterapeuter yrkar:

att arbetsgivaren ska presentera en löneanalys och uttalad kompetensförsörjningsstrategi avseende arbetsterapeuter.

att arbetsgivaren genomför en struktursatsning för arbetsterapeuter i syfte att
behålla kompetent personal samt öka lönespridningen§.

Helene Westerberg
Lokalt ombud, Sveriges Arbetsterapeuter
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Från Vårdförbundet: Inspel till budget 2022 Stenungsunds kommun
I Stenungsunds kommun finns totalt ca 50 sjuksköterskor, distriktsköterskor och
barnsjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt inom barn- och elevhälsan. Inom
elevhälsan är det ett krav med specialistutbildning.
Vi har verkligen haft en omställning i vårt arbete, precis som de flesta i vårt land. Tyvärr känns
det inte som att kommunen är medveten om den insats Vårdförbundets medlemmar faktiskt gör!
Att resten av Sverige förstått att vårdpersonal är viktiga kan inte ha undgått någon. Kommunen
är snabba att berömma sig själva över hur fantastiska insatser de och främst Sektor socialtjänst
har gjort under pandemin. Det är också lätt att hitta informationen om att kommunen förra året
gjorde en vinst på 50 miljoner kronor. Vi fick 1,5 % i lönepåslag och ett supékort! I realiteten
inte ens en löneförhöjning då inflationen var högre.
Vi har varit utförarna i att alla våra patienter inom särskilt boende och ordinärt boende fått sina
två doser vaccin, och nu även de inom fas 2 som har hemsjukvård. Utan oss hade detta inte varit
möjligt! Det har varit en extra belastning i och med alla de provtagningar som utförs på
patienter inom kommunal hälso- och sjukvård, ca 500 patienter inskrivna. De som har minsta
symtom på covid-19 (ett bredspektrum av symtom) bedöms av leg. sjuksköterska eller
distriktsköterska, kontakt tas med läkare för ordination av provtagning. Provtagning tas.
Provsvaret bevakas. Information till berörda enheter. När patient eller personal på ett boende är
positiv screenas medpatienter i två omgångar. Patienter från sjukhus eller vid inskrivning på
boenden screenas – det är MÅNGA provtagningar! Om det finns positiva covid-patienter (tack
och lov var vi förskonade under våren, men tyvärr har vi haft en annan utveckling under hösten
och vintern som ni vet) övervakar vi och planerar deras vård, håller koll på om de försämras, tar
beslut om patient behöver åka in till sjukhus vid försämring (i samråd med patient, anhöriga och
ibland läkare) och håller kontakt med behandlande läkare. Samtidigt som denna extra
belastningen finns ska vi utföra den ordinarie vården som ska vara av hög och god kvalité och
leva upp till verksamhetens och kommunens mål!
Inom elevhälsan har det heller inte undgått någon att det är en stor påverkan på elever och också
deras hälsa i och med pandemin och därmed ett högre tryck på elevhälsan. Skolsköterskorna har
märkt av en ökad arbetsbelastning i att genomföra hälsobesök (som är lagstadgade) för de elever
som har distansundervisning. Vi har identifierat fler barn och ungdomar med försämrad hälsa
och mående. Vi har skapat säkra rutiner, minimerat antalet nya kontakter i samband med
vaccination vilket har skapat merarbete för att kunna vaccinera eleverna enligt svenska
vaccinationsprogrammet utifrån folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Avbokningar
gällande hälsobesök och vaccinationer medför mycket administration. Upprättat rutiner,
informationsarbete och även smittspårning för covid-19 på skolor har ökat
arbetsbelastningen. Vi har även stöttat upp för varandra i samband med sjukdom.
Tack vare att vi har många medlemmar som valt att vara kommunen trogen har vi haft bättre
förutsättningar för att arbetet under pandemin flutit på. Trots det är löneutvecklingen sämre för
de som väljer att stanna kvar. Om kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare är de inne på fel
spår.
I avtalsrörelsen 2019 lämnade Vårdförbundet över yrkanden till SKL och Sobona som tog
sikte på en hållbar och attraktiv framtid för våra yrken. Utöver att vi centralt enades om
förbättringar avseende bland annat arbetstider kom vi överens om följande i ett nytt
löneavtal:
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1. Ökad lönespridning samt en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga med målsättning
om 10 000 kronor mer i månaden till särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden
2. Att lokala parter ska följa upp och stödja arbete med att utveckla löneöversynsprocessen för
att skapa förutsättningar för att öka lönespridningen samt för arbetet med att nå en önskvärd
lönestruktur
3. Att prioriteringar i lönesättningen avgörs utifrån en analys av både behov och förutsättningar
hos respektive arbetsgivare
Detta avtal fanns med möjlighet till uppsägning efter två år, avtalet sades inte upp. Då väljer
kommunen att ge det sämsta löneutfallet under avtalets sista period!
Vårdförbundet vill genom detta budgetinspel påminna om hur viktiga Vårdförbundets
medlemmar är. Det treåriga avtal som tecknades med Vårdförbundet skulle åstadkomma
strukturförändringar vi som parter åtagit oss. För att skapa en fungerande lönestruktur för
Vårdförbundets medlemmar och nå målet med ökad lönespridning skulle de särskilt
yrkesskickliga ha en årlig löneutveckling motsvarande minst 3 333 kronor per månad. Detta är
inte något som uppnåtts i Stenungsunds kommun.
Pengar måste skjutas till för att vi ska bibehålla en högkvalificerad vård för våra patienter och
elever, oavsett pandemin. En förutsättning för detta är att kommunen lever upp till sitt mål om
attraktiv arbetsgivare och visar den uppskattningen för Vårdförbundets medlemmar i lön efter
kompetens, arbetsinsats och erfarenhet!
Vänliga hälsningar

VÅRDFÖRBUNDET
Lokalt förtroendevalda
Ann-Katrin Andersson (Kommunal hälso- och sjukvård)
Linda Rudén (Kommunal hälso- och sjukvård)
Lotta Tham Fahlberg (Kommunal hälso- och sjukvård)
Marie Mattsson (Barn -och elevhälsan)

2 (2)

376

2021-03-15

Från Vårdförbundet: Inspel till budget 2022 Stenungsunds kommun
I Stenungsunds kommun finns totalt ca 50 sjuksköterskor, distriktsköterskor och
barnsjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt inom barn- och elevhälsan. Inom
elevhälsan är det ett krav med specialistutbildning.
Vi har verkligen haft en omställning i vårt arbete, precis som de flesta i vårt land. Tyvärr känns
det inte som att kommunen är medveten om den insats Vårdförbundets medlemmar faktiskt gör!
Att resten av Sverige förstått att vårdpersonal är viktiga kan inte ha undgått någon. Kommunen
är snabba att berömma sig själva över hur fantastiska insatser de och främst Sektor socialtjänst
har gjort under pandemin. Det är också lätt att hitta informationen om att kommunen förra året
gjorde en vinst på 50 miljoner kronor. Vi fick totalt 1,75 % (inräknat de särskilt yrkesskickliga)
i lönepåslag och ett supékort! I realiteten inte ens en löneförhöjning för de flesta av oss när
inflationen är högre, majoriteten fick runt 1,5 %, eller t.o.m. mindre.

Vi har varit utförarna i att alla våra patienter inom särskilt boende och ordinärt boende fått sina
två doser vaccin, och nu även de inom fas 2 som har hemsjukvård. Utan oss hade detta inte varit
möjligt! Det har varit en extra belastning i och med alla de provtagningar som utförs på
patienter inom kommunal hälso- och sjukvård, ca 500 patienter inskrivna. De som har minsta
symtom på covid-19 (ett bredspektrum av symtom) bedöms av leg. sjuksköterska eller
distriktsköterska, kontakt tas med läkare för ordination av provtagning. Provtagning tas.
Provsvaret bevakas. Information till berörda enheter. När patient eller personal på ett boende är
positiv screenas medpatienter i två omgångar. Patienter från sjukhus eller vid inskrivning på
boenden screenas – det är MÅNGA provtagningar! Om det finns positiva covid-patienter (tack
och lov var vi förskonade under våren, men tyvärr har vi haft en annan utveckling under hösten
och vintern som ni vet) övervakar vi och planerar deras vård, håller koll på om de försämras, tar
beslut om patient behöver åka in till sjukhus vid försämring (i samråd med patient, anhöriga och
ibland läkare) och håller kontakt med behandlande läkare. Samtidigt som denna extra
belastningen finns ska vi utföra den ordinarie vården som ska vara av hög och god kvalité och
leva upp till verksamhetens och kommunens mål!
Inom elevhälsan har det heller inte undgått någon att det är en stor påverkan på elever och också
deras hälsa i och med pandemin och därmed ett högre tryck på elevhälsan. Skolsköterskorna har
märkt av en ökad arbetsbelastning i att genomföra hälsobesök (som är lagstadgade) för de elever
som har distansundervisning. Vi har identifierat fler barn och ungdomar med försämrad hälsa
och mående. Vi har skapat säkra rutiner, minimerat antalet nya kontakter i samband med
vaccination vilket har skapat merarbete för att kunna vaccinera eleverna enligt svenska
vaccinationsprogrammet utifrån folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Avbokningar
gällande hälsobesök och vaccinationer medför mycket administration. Upprättat rutiner,
informationsarbete och även smittspårning för covid-19 på skolor har ökat
arbetsbelastningen. Vi har även stöttat upp för varandra i samband med sjukdom.
Tack vare att vi har många medlemmar som valt att vara kommunen trogen har vi haft bättre
förutsättningar för att arbetet under pandemin flutit på. Trots det är löneutvecklingen sämre för
de som väljer att stanna kvar. Om kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare är de inne på fel
spår.
I avtalsrörelsen 2019 lämnade Vårdförbundet över yrkanden till SKL och Sobona som tog
sikte på en hållbar och attraktiv framtid för våra yrken. Utöver att vi centralt enades om
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förbättringar avseende bland annat arbetstider kom vi överens om följande i ett nytt
löneavtal:
1. Ökad lönespridning samt en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga med målsättning
om 10 000 kronor mer i månaden till särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden
2. Att lokala parter ska följa upp och stödja arbete med att utveckla löneöversynsprocessen för
att skapa förutsättningar för att öka lönespridningen samt för arbetet med att nå en önskvärd
lönestruktur
3. Att prioriteringar i lönesättningen avgörs utifrån en analys av både behov och förutsättningar
hos respektive arbetsgivare
Detta avtal fanns med möjlighet till uppsägning efter två år, avtalet sades inte upp. Då väljer
kommunen att ge det sämsta löneutfallet under avtalets sista period!
Vårdförbundet vill genom detta budgetinspel påminna om hur viktiga Vårdförbundets
medlemmar är. Det treåriga avtal som tecknades med Vårdförbundet skulle åstadkomma
strukturförändringar vi som parter åtagit oss. För att skapa en fungerande lönestruktur för
Vårdförbundets medlemmar och nå målet med ökad lönespridning skulle de särskilt
yrkesskickliga ha en årlig löneutveckling motsvarande minst 3 333 kronor per månad. Detta är
inte något som uppnåtts i Stenungsunds kommun.
Pengar måste skjutas till för att vi ska bibehålla en högkvalificerad vård för våra patienter och
elever, oavsett pandemin. En förutsättning för detta är att kommunen lever upp till sitt mål om
attraktiv arbetsgivare och visar den uppskattningen för Vårdförbundets medlemmar i lön efter
kompetens, arbetsinsats och erfarenhet!
Vänliga hälsningar

VÅRDFÖRBUNDET
Lokalt förtroendevalda
Ann-Katrin Andersson (Kommunal hälso- och sjukvård)
Linda Rudén (Kommunal hälso- och sjukvård)
Lotta Tham Fahlberg (Kommunal hälso- och sjukvård)
Marie Mattsson (Barn -och elevhälsan)

2 (2)
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Yrkanden från DIK inför lönerevision 2022
DIK yrkar på extrapengar till två välutbildade små personalgrupper för att säkerställa
återväxten av kompetent och konkurrensmässig personal. Dessa personalgrupper betyder
mycket för kommunens invånare och bidrar starkt till att ge Stenungsunds kommun ett gott
rykte och en anledning till att besöka Stenungsund.
I början av 2020 besökte 40 000 personer Kulturhuset Fregatten under de veckor som
separatutställningen Lars Lerin pågick. Lerin hör inte till de konstnärer som ofta visar sina
bilder utanför sin egen utställningslokal. Detta arrangemang gav Stenungs torg många
besökare och gav Stenungsunds kommun god publicitet. För att kunna genomföra ett sådant
arrangemang krävs förutom bra lokaler en kunnig och kompetent personal som i flera år har
initierat ett samarbete och förberett arrangemanget för ett lyckat resultat.
Inom en snar framtid kommer fyra bibliotekarier att gå i pension och de har sammanlagt varit
anställda i kommunen och arbetat på Stenungsunds bibliotek i cirka 120 år. Dessa personer
kommer att behöva ersättas och för att vara attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
krävs det bra villkor och en god lön för att behålla och rekrytera driftig, kompetent och
erfaren personal.
Nösnäsgymnasiets bibliotek har under fem år mottagit utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i
världsklass”. Bibliotekariens roll i en skola som får utmärkelsen ingår i den pedagogiska
verksamheten och planerar i nära samarbete med skolans övriga pedagogiska personal.
Två grupper att satsa på och ge extra lönepåslag 2022 är kultursamordnare och bibliotekarier
Livslönen för den som har utbildat sig under 4-5 år i biblioteks- och informationsvetenskap är
10 procent lägre jämfört med den som börjar jobba direkt efter gymnasiet. När lönen under
ett helt arbetsliv räknas hamnar bibliotekarier i botten tillsammans med tandhygienister. Det
framkommer i en rapport där Saco har studerat livslöner för 35 olika högskoleutbildningar.
Om Stenungsunds vill vara en attraktiv kommun för anställda och vare en intressant
arbetsgivare för kommande rekryteringar krävs det skäliga löner.
Skolbibliotekariernas löner bör följa skolan övriga pedagoger i löneutveckling
Vid jämförelser med våra grannkommuner ligger både bibliotekarier och kultursamordnare i
Stenungsund lönemässigt lägre och det är mycket viktigt att kommunen inte halkar efter i
löneutvecklingen varken för kultursamordnare eller bibliotekarier. Det får/kan inte skilja
tusentals kronor i månadslön om kommunen fortfarande ska vara en attraktiv arbetsgivare
både för medarbetare som varit anställda i många år eller för att ge goda möjligheter att
rekrytera ny personal.
Det bör dessutom finnas större utrymme för lönespridning och löneutveckling i de små
arbetsgrupperna kultursamordnare och bibliotekarier.
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

§ 58

Dnr: KS 2021/284

Projektering och upphandling av Söbacken 2, gruppboende enligt
LSS
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av
investeringsprojekt Söbacken 2, gruppboende enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om byggnation av ny
gruppbostad på Söbacken enligt LSS vilken är planerad att stå klar årsskiftet 2022/23.
Boendet riktar sig till personer med kontinuerligt behov av personalnärvaro för hjälp och stöd
i sin vardag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-01
Beslut skickas till
helena.cessford@stenungsund.se
thomas.dahl@stenungsundshem.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-04-01

Helena Cessford
Lokalstrateg

Dnr 2021/284

Till kommunstyrelsen

Projektering och upphandling av Söbacken 2, gruppboende enligt
LSS.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av
investeringsprojekt Söbacken 2, gruppboende enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om byggnation av ny
gruppbostad på Söbacken enligt LSS vilken är planerad att stå klar årsskiftet 2022/23.
Boendet riktar sig till personer med kontinuerligt behov av personalnärvaro för hjälp och stöd
i sin vardag.
Beskrivning av ärendet
Kommunen har till uppgift att enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) inrätta bostäder med särskild service och verka för att människor som av psykiska,
fysiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra. Behovet av LSS-bostäder ökar under hela
prognosperioden.
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om byggnation av ny
gruppbostad på Söbacken, vilken är planerad att stå klar årsskiftet 2022/23.
Boendet består av sju lägenheter, gemensamhet- och personalutrymmen och byggs inom
gällande detaljplan på Söbacken 5:2. Bostäderna riktar sig till personer med kontinuerligt
behov av personalnärvaro för hjälp och stöd i sin vardag.
Efter att förslag tagits fram är nästa steg i investeringsprocessen att gå vidare med
projektering och arbeta fram underlag för upphandling.
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Tjänsteskrivelse
2021-04-01

Dnr 2021/284

Bedömning är att projektet håller sig inom beslutat budget. Det är dock viktigt att notera att
slutlig investeringsutgift inte kan fastställas förrän upphandling är slutförd. Den kan då
komma att avvika både negativt och positivt.
Kartor placering nytt gruppboende Söbacken
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Tjänsteskrivelse
2021-04-01

Dnr 2021/284

Illustration från detaljplanen.

Barnkonsekvensanalys
Boendet är avsett för vuxna personer med funktionsvariationer och är inte aktuellt för
barnplacering varför beslutet inte medför några konsekvenser för barn

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-01

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Erica Bjärsved
Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse
2021-04-01

Beslut skickas till
helena.cessford@stenungsund.se
thomas.dahl@stenungsundshem.se
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Dnr 2021/284

Tjänsteskrivelse
2021-04-30

Helena Cessford
Lokalstrateg

Dnr 2021/397

Till kommunstyrelsen

Igångsättning av ombyggnation av Kyrkenorumskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att starta igångsättning av Kyrkenorumskolan med en
investeringsbudget om 22 mnkr.
Sammanfattning av ärendet
Kyrkenorumskolan byggdes i början av 1970-talet och är planerad att byggas om och
moderniseras. Skolan ska kompletteras med flera funktioner och specialsalar som idag saknas.
Eleverna på Kyrkenorumskolan kommer på så vis att ges mer likvärdiga förutsättningar som
elever på nybyggda skolor.
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat att ombyggnation av skolan
ska utföras och färdigställas till höstterminen 2022. Upphandling av projektet är genomförd
och tilldelning har skett.
Beskrivning av ärendet
Kyrkenorumskolan byggdes i början av 1970-talet. Skolans verksamhet och elevers behov har
förändrats sedan dess. Med ombyggnationen kommer skolan att moderniseras och göras mer
likvärdig med nya skolor.
Den gamla gymnastiksalen och vissa delar av övriga lokaler byggs om så att skolan kan
kompletteras med musiksal, bild/NO/tekniksal, sal för särskild undervisning, fler grupprum,
utökade arbetsrum för personal, utökad elevhälsa, förbättrad logistik för diskinlämning till
köket samt åtgärder för bättre ventilation och energieffektivitet. Alla nya funktioner inryms i
befintlig byggnad.
Det är viktigt att ombyggnadsarbetena hinner påbörjas i juni i år så att de arbeten som stör
verksamheten mest, ombyggnation av studiehall och matsal, kan planeras att huvudsakligen
utföras under sommarloven. Skolan planeras att stå färdig till höstterminen 2022.
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om ombyggnation.
Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. Bedömningen är att projektet
kommer att hålla sig inom beslutad budget.
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Tjänsteskrivelse
2021-04-30

Dnr 2021/397

Ekonomiska konsekvenser
Total budget för projektet som är beslutad i 2021 års budget var 22,4 mnkr exklusive
inventarier. Budgeten är minskad med 400 tkr i förslag till 2022 års investeringsbudget, detta
beror på att kostnaderna för förstudier redan belastat driftsbudgeten. Förändringen arbetas
också in i 2022 års driftsbudget.
Barnkonsekvensanalys
Elever i årskurserna F-6 berörs av beslutet. Förvaltningens samlade bedömning är att
ombyggnationen är positiv för barns utveckling och välbefinnande. Eleverna på
Kyrkenorumskolan kommer att ges mer likvärdiga förutsättningar med elever på nybyggda
skolor.
Ombyggnationen tar i beaktande de funktioner som skolan saknar och eleverna kommer att få
särskilt anpassade lokaler för ämnena musik, bild/NO/teknik samt fler grupprum. Särskild
undervisning som idag bedrivs i ett av gymnastikhallens gamla omklädningsrum ersätts med
ett separat klassrum. De nya anpassade lokalerna ger eleverna möjlighet till bättre trivsel och
lugn samt ger goda förutsättningar för inlärning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-30

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Erica Bjärsved
Ekonomichef

Beslut skickas till
helena.cessford@stenungsund.se
maria.harstrom@stenungsund.se
thomas.dahl@stenungsundshem.se
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

§ 57

Dnr: KS 2021/212

Kommunens nya arbetssätt med kameraövervakning
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen
Kommunfullmäktige beslutar att målbild kommunala lokaler kompletteras med: ”Vid alla
nybyggnationer ska det förberedas för att kameror på ett enkelt ska kunna monteras”
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari att bifalla Johan Jönssons (M) motion i den del
att kommunen ska utreda och kontinuerligt arbeta med vilka områden i Stenungsunds
kommun som ska kameraövervakas.
Utifrån beslutet har förvaltningen tagit fram en ny process för att säkerställa att ett
kontinuerligt arbete med vilka områden i Stenungsunds kommun som ska kameraövervakas
tas fram och inkluderas i övriga relevanta processer. Förvaltningen bedömer att förslagen
process inkluderas i övriga relevanta processer för att garantera att kamerabevakningen kan
möjliggöras på effektivt sätt om det bedöms vara nödvändigt.
För att underlätta eventuell framtida kamerabevakning föreslås också att målbild kommunala
lokaler kompletteras med: ”Vid alla nybyggnationer ska det förberedas för att kameror på ett
enkelt ska kunna monteras”. Detta för att underlätta och minska kostnaderna för framtida
eventuell installation av kameror på och i kommunala fastigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-25
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
Dennis.salenborn@steungsund.se
Benny.ankargren@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-02-25

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/212

Till kommunfullmäktige

Kommunens nya arbetssätt med kameraövervakning
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen
Kommunfullmäktige beslutar att målbild kommunala lokaler kompletteras med: ”Vid alla
nybyggnationer ska det förberedas för att kameror på ett enkelt ska kunna monteras”
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari att bifalla Johan Jönssons (M) motion i den del
att kommunen ska utreda och kontinuerligt arbeta med vilka områden i Stenungsunds
kommun som ska kameraövervakas.
Utifrån beslutet har förvaltningen tagit fram en ny process för att säkerställa att ett
kontinuerligt arbete med vilka områden i Stenungsunds kommun som ska kameraövervakas
tas fram och inkluderas i övriga relevanta processer. Förvaltningen bedömer att förslagen
process inkluderas i övriga relevanta processer för att garantera att kamerabevakningen kan
möjliggöras på effektivt sätt om det bedöms vara nödvändigt.
För att underlätta eventuell framtida kamerabevakning föreslås också att målbild kommunala
lokaler kompletteras med: ”Vid alla nybyggnationer ska det förberedas för att kameror på ett
enkelt ska kunna monteras”. Detta för att underlätta och minska kostnaderna för framtida
eventuell installation av kameror på och i kommunala fastigheter.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari att bifalla Johan Jönssons (M) motion i den del
att kommunen ska utreda och kontinuerligt arbeta med vilka områden i Stenungsunds
kommun som ska kameraövervakas.
Nytt arbetssätt – ny process
Utifrån kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen tagit fram ett nytt arbetssätt och en ny
process för utreda och kontinuerligt arbeta med vilka områden i Stenungsunds kommun som
ska kameraövervakas.
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Tjänsteskrivelse
2021-02-25

Dnr KS 2021/212

Den nya processen utgår från ett tätt samarbete mellan kommunens säkerhetssamordnare och
Polismyndigheten. Utgångspunkten är att analysera såväl yttre som inre miljöer utifrån ett
trygghets- och säkerhetsperspektiv. Utifrån detta föreslås en lista över prioriterade områden
för kamerabevakning. Analys av behovet av kamerabevakning kommer att ske löpande och i
samverkan med flera aktörer såsom rektorer (ansvarig för kommunens skolor), Västra
Götalandsregionen (ansvarig för exempelvis det nya stationsområdet) och det lokala
näringslivet (ansvarig för exempelvis Stenungstorg).
Förvaltningens och Polismyndighetens gemensamma kriterier för bedömning av behovet av
kamerabevakning baseras på Polismyndighetens riskbild, polisanmälningar i det geografiska
området, skadegörelse av kommunala lokaler och gemensamma riskanalyser1.
Den nya processen utgår från en kontinuerlig kartläggnings som leder till en rapport av
prioriterade områden. Detta underlag delges lokalresursplanerare som underlag för
framtagande av den årliga lokalresursplanen, en plan som är ett underlag för
budgetberedningens prioriteringsarbete. Eventuell uppsättning av kamera blir aktuellt först
efter beslut i budget. På detta sätt säkerställs såväl rätt prioriteringar som att
kamerabevakningen kan finansieras.

Kartläggning
Eventuell
uppsättning av
kameror

Beslut om
prioriterade
områden för
kamerabevakning

Beslut budget

Information till
lokalresursplanerare

Budgetberedning

1

Sekretessklassad information
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Dnr KS 2021/212

Vilken typ av kamerabevakning, tillståndspliktig eller ej, kommer inte att preciseras i
kartläggningen utan blir aktuellt först när det blir aktuellt att sätta upp kameror. Syftet med
kamerabevakningen och att ta hänsyn till den personliga integriteten är avgörande vid val
kamerateknik. Det ska även förtydligas att beslutandet för uppsättning av kamerabevakning
inte alltid ligger hos kommunen. Det är fastighetsägaren som tar detta beslut och i de fall
kommunen ej är fastighetsägare kan enbart kommunen i dialog med berörd fastighetsägare
eller Polismyndigheten föreslå detta. I de fall detta är aktuellt kommer kommunens
säkerhetssamordnare föra en dialog med berörd fastighetsägare och frågan hanteras då ej
politiskt.

Förvaltningens och Polismyndighetens bedömning av prioriterade områden för
kameraövervakning idag
Efter en första dialog och samverkan med Polismyndigheten är den gemensamma
bedömningen att nedan områden är prioriterade i det geografiska området.
Prioriterade område för kamerabevakning (fastighetsägare)
1. Stenungs Torg yttre miljö – Kulturhusparken (privat fastighetsägare och kommunen)
2. Nösnäsgymnasiet inre och yttre miljö (kommunen)
3. Hasselbacksområdet (Stenungsundshem AB, privat fastighetsägare och kommunen)
4. Stora Höga centrum (kommunen)
5. Kristinedalskolan (kommunen)
6. Stora Höga skolan (kommunen)
7. Stenungskolan (kommunen)
8. Ekenässkolan (kommunen)
Bedömningen av prioriterade platser baseras på skadegörelsekostnader av kommunala
byggnader och en samlad bedömning tillsammans med Polismyndigheten2. Se statistik nedan
för kostnader som funnits de tre senaste åren för de kommunala fastigheter som haft de högsta
kostnaderna för kopplat till skadegörelse. Ekenässkolan toppar här listan med en total kostnad
över tre år på 147 tkr.

Den samlade bedömningen tillsammans med Polismyndigheten baseras på inträffade händelser,
polisanmälningar och gemensamma riskanalyser
2
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Fastigheter med högst skadegörelsekostnader 2018-2020
(tkr)
24
24
14
21
14
23

Tallåsen SÄBO
Stenungssk.
Spekeröds skola
Nösnäsgymn
Kyrkenorumssk.
Kristinedalsk.
Kopperssk.
Kommunhuset
Jörlanda fsk
Hallerna skola (samt fsk 2012-202007)
Ekenässk.
Ekenäsgården Ödsmål
Bergsvägen fsk

36

38

22

83
53

24

11

49

17
33
26
24
14
22
0

20

23

15

108
34

20

40

60

2020

2019

2018

80

100

120

140

160

Nuvarande riktlinjer för kamerabevakning
Kommunens nuvarande riktlinjer för kamerabevakning utgår från att:
- Beviljandet av kameror skall göras då det kan finnas fara för fysisk eller psykisk
ohälsa för person. Detta kan vara i form av rån, misshandel eller liknande händelser.
Områden som kan vara aktuella är gator och torg.
- Beviljandet av kameror skall göras då ingen annan brottsförebyggande åtgärd hjälpt.
Exempel på brottsförebyggande åtgärder är stöldlarm, inbrottslarm eller väktare. Det
kan även gälla att flytta stöldbegärliga varor som ligger framme och som personal inte
har direkt uppsikt över. Tillstånd skall även ges till företag som haft många nattliga
inbrott eller annan brottslighet. Kameran får då endast användas efter verksamheten
har stängt och riktas på ett sådant sätt att bara objektsområdet täcks och inga andra
allmänna platser.
- Restriktivitet skall råda när företag vill använda kameror för annat än
brottsförebyggande åtgärder.
- Alla tillstånd skall ske med hänsyn till enskildas personliga integritet.
Förvaltningen kommer att under 2021 ta fram ett förslag på uppdaterade riktlinjer för
kamerabevakning som behöver anpassas till den nya Kamerabevakningslagen (2018:1200).
En ny riktlinje fastställs av Kommunfullmäktige och kommer även att anpassas till denna
process.
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Aktuell kamerabevakning
På Nösnäsgymnasiet pågår just nu en projektering och utredning gällande uppsättning av
kameror i innemiljön på gymnasiet.
På uppdrag av kommunstyrelsen (2021-03-22 § 87) arbetar förvaltningen med att möjliggöra
installation av förstärkt belysning och kameraövervakning på bron vid Jullen. Kommunen har
ansökt om tillstånd och beslut väntas inkomma under det andra eller tredje kvartalet.
Förändrad målbild lokaler
För att underlätta framtida installation av kamerabevakning på och i kommunala lokaler
föreslår förvaltningen att Målbild kommunala lokaler kompletteras med: ”Vid alla
nybyggnationer ska det förberedas för att kameror på ett enkelt ska kunna monteras”
Eventuellt nytt kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete kan komma
I regeringens 34-puntksprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten finns ett
utredningsuppdrag där en särskild utredare ska utreda och lämna förslag om hur kommunerna
kan få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete (Kommittédirektiv 2019:94).
Utifrån de eventuella lagändringarna kan kommunens nya process, ovan beskrivet, behöva
förändras eller kompletteras. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Investerings- och driftskostnaden för kamerabevakning beror på antal platser, antal kameror
per plats och vilken teknisk lösning som nyttjas. Kostnaden påverkas också av om
uppsättningen är tillståndspliktig eller inte. Det är fastighetsägaren som står för kostnaden.
Utifrån den omvärldsbevakningen som förvaltningen gjort kan kamerabevakningen få en
positiv ekonomisk effekt om en lokal eller fastighet har en årlig kostnad som överstiger 300
tkr. Detta utgår från att kostnaden för skadegörelse kan minska genom kamerabevakning men
kostnaden måste överstiga 300 tkr innan det finns en positivt ekonomisk utifrån de kostnader
som finns kopplat till investerings- och driftskostnaden för kamerabevakning. Utifrån ett
trygghets- eller brottsförebyggande perspektiv är denna avvägning svårare att göra.
Det finns idag inga avsatta medel för uppsättning av kameror på kommunala fastigheter.

Barnkonsekvensanalys
Enligt 8 § kamerabevakningslagen ska tillstånd till kamerabevakning ges om intresset av
sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Barn anses
vara särskilt skyddsvärda ur integritetssynpunkt i frågan om kamerabevakning. Utifrån detta
kommer barnperspektivet och barns starkare skyddsvärde vara en viktig aspekt vid
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övervägande om kamerabevakning ska utföras eller inte. Detta blir framförallt aktuellt vid
kamerabevakning vid kommunala skolor.
Juridiska bedömningar
Kamerabevakningslagen
2018 antogs en ny kamerabevakningslag (2018:1200). Lagens intention var att förbättra
möjligheterna att använda kamerabevakning men också stärka integritetsskyddet. Den nya
lagen innebär bland annat att det blivit lättare för polis och kommun att få tillstånd till
kamerabevakning på offentliga platser i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syfte.
Allmän plats
I den nya kamerabevakningslagen, såväl som i tidigare lagstiftning, gör lagen skillnad på om
kamerabevakning sker på ”en plats dit allmänheten har tillträde” eller inte. Allmän plats kan
vara exempelvis vara en reception i kommunhuset eller ett bibliotek. Exempel på platser dit
allmänheten inte har tillträde är personalutrymmen och skolkorridorer. Vid kamerabevakning
av allmän plats krävs tillstånd av Datainspektionen. Handläggningstiden för tillstånd
kamerabevakning är just nu sex till nio månader. Vad som bedöms som allmän plats kan
förändras genom att skyltning och uppsättning av exempelvis staket som tydligt påvisar att
platsen inte är för allmänheten. Kamerabevakning i ytor som ej bedöms vara allmän plats är ej
tillståndspliktiga utifrån kamerabevakningslagen. Det finns dock annan lagstiftning som kan
påverka detta, exempelvis i hanteringen av personuppgifter.
Att notera är att kamerabevakning intill husfasader (upp till två meter ut från fasad), eller om
det inte går att identifiera personer på den upptagna filmen genom att det inspelade materialet
har avidentifierat individer, inte behöver tillstånd även om detta sker på allmän plats.
Kamerabevakning får också ske utan att en ansökan om tillstånd har gjorts under högst tre
månader, vid bevakning som bedrivs av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Detta gäller
om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen
är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra
sådana brott.
Behandling av personuppgifter - GDPR
I den nya kamerabevakningslagen har tillståndskravet begränsats till att avse myndigheter och
de som utför liknande uppgifter av allmänt intresse. Den nya kamerabevakningslagen
uppställer med andra ord sällan krav på företag att söka tillstånd för kamerabevakning, vare
sig sådan bevakning sker på inhägnad eller allmän plats. Vad den nya lagen kräver är i stället
att den som vill använda sig av kamerabevakning i sin verksamhet, tillståndspliktig eller inte,
ska följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Kamerabevakning innebär en behandling av
personuppgifter, och som sådan aktualiseras kravet på att en bedömning av behandlingen sker
enligt GDPR och kravet rättslig grund.
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Berättigat ändamål för kamerabevakning och den enskildes intresse
Förutom rättslig grund krävs att den kamerabevakning som sker är ändamålsenlig.
Kamerabevakning ska ske för ett berättigat ändamål såsom att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en
annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller
trygghet eller på egendom. Andra ändamål är att förebygga, förhindra eller upptäcka
störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar,
utöva kontrollverksamhet, förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa
verkningarna av inträffade olyckor, eller tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.
Samtidigt ska den enskildes intresse av att inte bli bevakad särskilt beaktas.
Enligt 8 § kamerabevakningslagen ska tillstånd till kamerabevakning ges om intresset av
sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Det som är
genomgående för rättsfallen som förvaltningen analyserat är att Datainspektionen
inledningsvis funnit att intresset av kamerabevakningen (bevakningsintresset) inte väger
tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). Rättsfallen avser
kamerabevakning på gågata och torg, innetorg och sjukhus. I flera fall delar domstolen
Datainspektionens bedömning och avslår överklagandet. När det gäller skolor finns det en rad
omständigheter som innebär att kamerabevakning är extra känsligt utifrån integritetsaspekten.
Utgångspunkten är då att den enskilde har rätt att få vara ifred och att kamerabevakning utgör
ett intrång i integriteten. I skolan är det dessutom fråga om personal som blir bevakad under
sin arbetstid där det finns ett beroendeförhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare som
innebär ett högre integritetsintresse. Samma sak gäller med barnen (eleverna), som dessutom
anses vara särskilt skyddsvärda ur integritetssynpunkt.
Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det särskilt beaktas hur
bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga
integritet ska användas, och vilket område som ska bevakas. Exempelvis är praxis att
godkänna bevakning av fasader och skolgårdar två meter från fasaden under kvälls- och
nattetid, utan att den sökande behövt visa något underlag för brottslighet. Dessa platser anses
nämligen generellt vara utsatta för brott och skolor får i regel igenom denna typ av
kamerabevakning. Att bevakningen sker under tider då skolorna är stängda minskar motiven
utifrån integritetsaspekten, vilket kan vara avgörande i dessa fall.
Ovanstående innebär att tillstånd för kamerabevakning förutsätter att kommunen kan visa att
kommunens behov av kamerabevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Det
innebär att kommunen behöver kunna visa att det finns ett reellt behov av bevakning på
platsen samtidigt som den tekniska lösningen och under vilken tid platsen är övervakad är
avgörande då detta kan påverka integritetsintresset.
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-05-04

§ 56

Dnr: KS 2020/506

Svar på uppdrag att utreda för- och nackdelar med, samt kostnader
för olika driftsformer av räddningstjänst
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget att utreda
förutsättningarna för räddningstjänst i egen regi som slutfört.
Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att lämna in intresseanmälan till Bohus
Räddningstjänstförbund (BORF) och Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslutade den 17 december 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader och organisation för en räddningstjänst i
kommunens regi. Vidare skulle en benchmark/ kostnadsjämförelse göras avseende kostnader
för närliggande räddningstjänster.
Förvaltningen har utrett hur en ny kommunal organisation för en räddningstjänst i egen regi
skulle behöva se ut samt kostnaderna kopplade till den föreslagna organisationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-25
Utredning - Räddningstjänst i egen regi 2021-04-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Lundberg (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att lämna in intresseanmälan till
Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) och Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).
Beslutsgång
Ordföranden frågar om utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med tillägget
att förvaltningen ska få i uppdrag att lämna intresseanmälan till BORF och RSG och finner att
så sker.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Till kommunfullmäktige

Svar på uppdrag att utreda för- och nackdelar med, samt kostnader
för olika driftsformer av räddningstjänst
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget att utreda
förutsättningarna för räddningstjänst i egen regi som slutfört
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslutade den 17 december 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader och organisation för en räddningstjänst i
kommunens regi. Vidare skulle en benchmark/ kostnadsjämförelse göras avseende kostnader
för närliggande räddningstjänster.
Förvaltningen har utrett hur en ny kommunal organisation för en räddningstjänst i egen regi
skulle behöva se ut samt kostnaderna kopplade till den föreslagna organisationen.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader och organisation för en räddningstjänst i egen
regi. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen utreda förutsättningar och
konsekvenser med att driva räddningstjänst i kommunal regi samt ta fram ett detaljerat
underlag rörande kostnader och organisation för en räddningstjänst i kommunens regi. Vidare
ska en benchmark/ kostnadsjämförelse göras avseende kostnader för närliggande
räddningstjänster. Vi vill vårda och utveckla samarbetet med industrin. Utredningen skulle
redovisas för kommunstyrelsen i april.
Sammanfattning och slutsats av utredningen
Alla kommuner i Sverige ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvara
för räddningstjänst inom kommunens geografiska område. Räddningstjänst kan organiseras i
egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Kapaciteten inom räddningstjänsten utgår
från den lokala riskbild som finns i kommunen och ska säkerställa ett tillräckligt skydd för
människors liv och hälsa samt egendom och miljön. Det gäller såväl den operativa som den
förebyggande förmågan.
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Räddningstjänsten i Sverige och den lagstiftning som styr den har under de senaste åren
förändrats. Krav på samordning och likvärdig organisationsstruktur styrs idag på ett tydligare
sätt av staten. Det ersätter till viss del den målstyrning som varit rådande sedan början på
2000-talet. Tillsynen av att den ökade kravnivån upprätthålls kommer framgent att bli
skarpare genom kraftigare tillsynsverktyg. Tillsynsansvaret kommer dessutom att
centraliseras från länsstyrelserna till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
vilket förväntas öka tillsynsförmågan.
Förvaltningen bedömer att förändringarna i hög utsträckning minskar huvudmannens rådighet
över räddningstjänsten. Därmed påverkas förutsättningarna för hur räddningstjänsten kan vara
utformad och konsekvenserna av att bedriva räddningstjänst i egen regi. Bedömningen är även
att det påverkar hur en eventuell egenregiverksamhet kan vara organiserad. Det ska samtidigt
förtydligas att lagstiftarens intentioner troligtvis även får liknande konsekvenser för såväl
nuvarande organisation (kommunalförbundet SBRF) som andra potentiella
kommunsamarbeten. Förvaltningen bedömer att de nya kraven skulle innebära att kommunens
heltidsorganisation skulle öka i jämförelse med såväl nuvarande som tidigare organisation.
Det skulle också innebära ökade kostnader för kommunens räddningstjänstverksamhet.
Kostnadsökningen bedöms dock uppstå oavsett organisationsform i framtiden utifrån den
ökade och tydligare kravbilden.
I jämförelse med närliggande kommuner har Stenungsunds kommun haft låga kostnader för
räddningstjänsten. De senaste åren har kostnaderna ökat och kommit att ligga närmre en
närliggande genomsnittskommun. Förvaltningens bedömning är att den kostnadsökning som
har skett de senaste åren skulle öka ytterligare om den bedrivs i egenregi. Kommunens
kostnader skulle då hamna nära de närliggande kommuner som idag bedriver sin
räddningstjänst i egenregi eller i mindre kommunalförbund.
Förvaltningen bedömer att fördelarna med en egenregiverksamhet i jämförelse med andra
alternativ är få. Riskerna finns framförallt kopplade till den sårbarhet som alla mindre
organisationer har. Därtill kan kompetensförsörjningen bli en utmaning då större
räddningstjänstorganisationer kan erbjuda andra tjänster, mer kompetensutveckling och
tjänster med spetskompetensansvar.
Utifrån den kravbild som finns på den kommunala räddningstjänsten idag samt strävan mot en
mer gränsöverskridande och samarbetande räddningstjänst framstår en regionalisering idag
vara ett mer naturligt steg än en decentralisering som en egenregiverksamhet skulle innebära.
En djupare utredning behöver genomföras för att närmare fastställa organisation och
kostnadsbild för egenregiverksamhet. Utredningen bör genomföras i dialog med industrierna i
Stenungsund samt GR-systemledning. Vidare bör den genomföras när riktlinjerna från MSB
fastställts. Det kommer att ske under andra halvåret 2021.
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens preliminära kostnadsbild för en egenregiverksamhet är, med stor osäkerhet, en
kostnad omkring 900–1000 kr per invånare och år. Detta är en ökning med cirka 200–300 kr
per medborgare och år från 2019 års kostnadsnivå (718 kr/inv.). I total kostnad innebär detta
ökning med fem till sju miljoner per år och en procentuell ökning på cirka 30–40 procent.
Detta skulle innebära en kostnadsnivå som då blir likvärdig med exempelvis Ale, Kungälv
och Alingsås kommun (2019-års kostnadsnivå).
Barnkonsekvensanalys
Barn, precis som alla andra medborgare i Stenungsunds kommun påverkas av
räddningstjänsten utifrån verksamhetens uppdrag att genomföra räddningsinsatser för att
minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Detta ärende har dock ingen påverkan
på barn då krav, kapacitet och resurser ska utgå från samma riskbild oavsett organisering.
Därmed påverkas inte barn av vilken organisationsform kommunen väljer för den kommunala
räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-25
Utredning - Räddningstjänst i egen regi
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
bjorn.wikman@stenungsund.se
marcus.sundberg@sbrf.se
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Utredning - Räddningstjänst i egen regi
1. Sammanfattning och slutsats
Alla kommuner i Sverige ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvara
för räddningstjänst inom kommunens geografiska område. Räddningstjänst kan organiseras i
egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Kapaciteten inom räddningstjänsten utgår
från den lokala riskbild som finns i kommunen och ska säkerställa ett tillräckligt skydd för
människors liv och hälsa samt egendom och miljön. Det gäller såväl den operativa som den
förebyggande förmågan.
Räddningstjänsten i Sverige och den lagstiftning som styr den har under de senaste åren
förändrats. Krav på samordning och likvärdig organisationsstruktur styrs idag på ett tydligare
sätt av staten. Det ersätter till viss del den målstyrning som varit rådande sedan början på
2000-talet. Tillsynen av att den ökade kravnivån upprätthålls kommer framgent att bli
skarpare genom kraftigare tillsynsverktyg. Tillsynsansvaret kommer dessutom att
centraliseras från länsstyrelserna till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
vilket förväntas öka tillsynsförmågan.
Förvaltningen bedömer att förändringarna i hög utsträckning minskar huvudmannens rådighet
över räddningstjänsten. Därmed påverkas förutsättningarna för hur räddningstjänsten kan vara
utformad och konsekvenserna av att bedriva räddningstjänst i egen regi. Bedömningen är även
att det påverkar hur en eventuell egenregiverksamhet kan vara organiserad. Det ska samtidigt
förtydligas att lagstiftarens intentioner troligtvis även får liknande konsekvenser för såväl
nuvarande organisation (kommunalförbundet SBRF) som andra potentiella
kommunsamarbeten. Förvaltningen bedömer att de nya kraven skulle innebära att kommunens
heltidsorganisation skulle öka i jämförelse med såväl nuvarande som tidigare organisation.
Det skulle också innebära ökade kostnader för kommunens räddningstjänstverksamhet.
Kostnadsökningen bedöms dock uppstå oavsett organisationsform i framtiden utifrån den
ökade och tydligare kravbilden.
I jämförelse med närliggande kommuner har Stenungsunds kommun haft låga kostnader för
räddningstjänsten. De senaste åren har kostnaderna ökat och kommit att ligga närmre en
närliggande genomsnittskommun. Förvaltningens bedömning är att den kostnadsökning som
har skett de senaste åren skulle öka ytterligare om den bedrivs i egenregi. Kommunens
kostnader skulle då hamna nära de närliggande kommuner som idag bedriver sin
räddningstjänst i egenregi eller i mindre kommunalförbund.
Förvaltningen bedömer att fördelarna med en egenregiverksamhet i jämförelse med andra
alternativ är få. Riskerna finns framförallt kopplade till den sårbarhet som alla mindre
organisationer har. Därtill kan kompetensförsörjningen bli en utmaning då större
räddningstjänstorganisationer kan erbjuda andra tjänster, mer kompetensutveckling och
tjänster med spetskompetensansvar.
Utifrån den kravbild som finns på den kommunala räddningstjänsten idag samt strävan mot en
mer gränsöverskridande och samarbetande räddningstjänst framstår en regionalisering idag
vara ett mer naturligt steg än en decentralisering som en egenregiverksamhet skulle innebära.
3
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En djupare utredning behöver genomföras för att närmare fastställa organisation och
kostnadsbild för egenregiverksamhet. Utredningen bör genomföras i dialog med industrierna i
Stenungsund samt GR-systemledning. Vidare bör den genomföras när riktlinjerna från MSB
fastställts. Det kommer att ske under andra halvåret 2021.

2. Inledning
Kommunal räddningstjänst bedriver olycksförebyggande verksamhet och genomför
räddningsinsatser för att minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Dessutom
verkar kommunal räddningstjänst tillsammans med andra aktörer för ökad säkerhet och
trygghet.
Olyckor är ett samhällsproblem som medför mänskligt lidande, miljöpåverkan och stora
samhällsekonomiska förluster. Varje år omkommer 3 000 personer i olyckor, varav 100
personer i bränder. Samhällskostnaderna för olyckor uppgår till cirka 60 miljarder kronor
årligen. Av detta utgör kostnader för bränder ungefär 6 miljarder kronor. I framtiden kan
olyckorna bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett mer
sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort.
Exempelvis har kostnaderna för skogsbranden i Västmanland år 2014 uppskattats till nästan
en miljard kronor. Utifrån detta är det av största vikt att den kommunala räddningstjänsten är
välfungerande och anpassad utifrån de lokala risker som finns samtidigt som regional och
nationell samordning blir allt viktigare för att klara av framtidens risker när den kommunala
kapaciteten inte är tillräcklig.
a. Grund för utredningen
Utredning utgår från kommunfullmäktiges beslut (2020-12-17 § 207) om att:
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser med att
driva räddningstjänst i kommunal regi.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader
och organisation för en räddningstjänst i kommunens regi. Vidare ska en benchmark/
kostnadsjämförelse göras avseende kostnader för närliggande räddningstjänster. Vi vill
vårda och utveckla samarbetet med industrin
 Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen i april.
b. Andra beslut som påverkar
Lilla Edets och Tjörns kommuner har under hösten 2020 lämnat in intresseanmälan om
medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). På förbundsmötet
den 4 november beslutade förbundsstyrelsen i RSG att uppdra åt förbundsdirektören att utreda
eventuellt medlemskap för Tjörn och Lilla Edet kommuner i RSG. Då en kommun inte kan
bedriva sin räddningstjänst i två kommunalförbund samtidigt blir ett utträde ur Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) aktuellt för Tjörn och Lilla Edets kommun vid ett
inträde i RSG. På sikt skulle därmed ett utträde ur SBRF leda till en upplösning av
kommunalförbundet vilket skulle vara en ovanlig händelse i Sverige. Det förs inget register
4
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över detta men i kontakt med MSB och SKR uppges bara två exempel där
räddningstjänstförbund blivit upplösta. Båda dessa upplösningar skedde 20091. Med tanke på
tidsperspektiv och att det under denna tid skett en rad lagförändringar samtidigt som
kommunerna är olika är bedömningen att en jämförelse är svår att göra med berörda
kommuner.
c. Metod
Denna utredning grundas i faktainsamling genom intervjuer och datainsamling via Kolada (en
öppen jämförelsedatabas för kommuner och regioner). Intervjuade personer i denna utredning
har varit:




Förbundsdirektör - Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Förbundsdirektör - Räddningstjänstförbund Storgöteborg
Räddningschef - Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

d. Viktiga begrepp
Handlingsprogram
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta ett
handlingsprogram. Handlingsprogrammet beskriver målen för verksamheten och vilka risker
som kan kräva räddningsinsatser. Syftet med ett handlingsprogram är att skapa struktur och
samordning i arbetet med skydd mot oönskade händelser.
Ett handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige eller i kommunalförbund av den
beslutande församlingen för varje ny mandatperiod och ska betraktas som ett kommunalt
styrdokument. Handlingsprogrammet ska utformas i samråd med särskilt berörda
myndigheter, bland annat länsstyrelsen och andra myndigheter med ansvar för
räddningstjänst.
Enligt lagen ska programmet beskriva de risker för olyckor som kan leda till
räddningsinsatser. Exempel på sådana risker är brand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne,
drunkning och översvämning. Beskrivningen förutsätter att kommunen identifierar risker samt
analyserar och bedömer dessa. Den sammantagna riskbilden ligger till grund när kommunen
prioriterar och sätter upp mål, planerar den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken
förmåga kommunen bör ha för att genomföra räddningsinsatser. Riskbilden är därför ett
grundläggande underlag för arbetet som helhet.
Bemanning av operativ personal
Ett vanligt begrepp inom den operativa verksamheten är exempelvis en ” 1+3-organisation”
eller en ”1+4-organisation”. Detta innebär att varje arbetslags grundbemanning är ett befäl
(styrkeledare) och tre eller fyra brandmän.

Räddningstjänstförbund Östra Norrbotten (Kalix, Övertorneå och Haparanda kommun) och Klarälvdalens
räddningstjänstförbund (Munkfors och Hagfors kommun)
1
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3. Räddningstjänst i Sverige och organisering
Alla kommuner i Sverige ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvara
för räddningstjänst inom kommunen (LSO 3 kap. 7 §). Förutom den rent operativa funktionen
ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av
bränder (LSO 3 kap. 1 §). Syftet med det senare är att skydda människors liv och hälsa samt
egendom och miljön.
Sveriges kommuner har enligt principen om det kommunala självstyret stor frihet att utforma
sina verksamheter. Samtidigt har staten ett ansvar för säkerhet och likvärdighet i hela riket. I
den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102) fanns detaljerade regler som begränsade
kommunernas handlingsfrihet. Genom lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) infördes
målstyrning och staten anger i dag ramarna för den kommunala räddningstjänsten med
utgångspunkt i allmänt formulerade nationella mål. Kommunerna ska själva utifrån lokala
förhållanden sätta närmare mål. Detta är dock under förändring, se nästa kapitel.
En kommuns uppgifter ska utifrån LSO (2003:778) fullgöras av en eller flera nämnder (3 kap.
11 §). Den personal som ingår i en kommuns organisation för räddningstjänst ska vara
anställd i egen eller annan kommun eller i ett kommunalförbund (3 kap. 15 §). Det innebär att
räddningstjänst kan vara organiserad i egenregi i den kommunala förvaltningen, inom ett
kommunalförbund eller en gemensam nämnd för flera kommuner.
Majoriteten av Sveriges kommuner bedriver räddningstjänst i egenregi eller inom ett
kommunalförbund.

Kommuner med räddningstjänst i egen
regi (SKR- 2019)

Kommuner med räddningstjänst i
kommunalförbund, indelat per
kommunalförbund (SKR -2019)
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Kommuner med räddningstjänst
organiserad i gemensam nämnd,
(SKR - 2019)

4. Ny lagstiftning - en effektivare kommunal räddningstjänst
Den 21 oktober fattade riksdagen beslut att anta lag (2020:882) om ändring i lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor2.
Anledningen till lagförändringen är att Sveriges kommunala räddningstjänster står inför stora
framtida utmaningar när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor.
Övergripande innebär lagförändringen:






En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och
räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten,
tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB).
En tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att upprätthålla en
övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på
ett mer flexibelt sätt.
Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att
förelägga kommunerna att avhjälpa brister.
Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela
tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2021. Sveriges kommuner har dock tid till den 1
januari 2022 för att anta nya handlingsprogram och uppfylla kravet på att ständigt upprätthålla
övergripande ledning av räddningstjänsten.
a. Lagändringens påverkan på Stenungsunds kommun
Genom lagförändringen kommer tillsynen av den kommunala räddningstjänsten stärkas.
Ansvaret har flyttats från länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). Ett viktigt syfte är att åstadkomma en mer enhetlig tillsyn. MSB får genom
lagändringen ett tydligare mandat samt möjlighet till kraftigare sanktioner. Exakt hur denna
hantering och tillsyn kommer att se ut är ännu inte fastlagt. Remisshantering av de föreskrifter
som ska reglera tillsynen sker under första halvåret 2021. Vad som dock är tydligt är att
tillsynen av räddningstjänstens kapacitet kopplat till riskbilden kommer att kontrolleras på ett
mer tydligt sätt. Det gäller inte minst kraven på en tydligare ledningsorganisation med krav på
kommunen att upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. Utifrån den
förändrade lagstiftningen blir detta avgörande för den framtida räddningstjänsten
organisation, storlek och ledningsförmåga. Exakt hur kraven på en tydligare
ledningsorganisation kommer se ut är inte fastställt än då föreskrifterna är ute på remiss, sista
remissvar är den 20 april.
Hur den nya lagstiftningen påverkar en framtida egenregiverksamhet beskrivs mer ingående
nedan.

2

Propositionen (2019/20:176) ”En effektivare kommunal räddningstjänst”.
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5. Nuvarande och tidigare organisation
Stenungsund kommuns räddningstjänst bedrivs idag inom kommunalförbundet Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) tillsammans med Tjörns och Lilla Edets
kommuner. SBRF grundades 1 januari 2017. Innan SBRF bildades hade Stenungsunds
kommun räddningstjänsten organiserad i egen regi. Internt var räddningstjänsten då
organiserad inom sektor samhällsbyggnad.
RIB-personal
Kommun: (28–32 brandmän RIB)
Alltid 7 personer i beredskap varav 5
har 5 minuter anspänningstid och 2
har 8 minuter.

a. Organisation 2008–2016,
egenregiverksamhet
Personalorganisationen bestod av totalt cirka 75 anställda.
Av dessa var 15 heltidsanställda. Av den heltidsanställda
personalen var sju befäl, sju brandmän och en
Industri: (30–33 brandmän RIB)
administratör. I skift fanns 3 personer 07.00-16.00 (månAlltid 6 personer i beredskap med 5
fre) 2 personer 16.00-22.00 (mån-fre), 2 personer 09.00minuters anspänningstid.
2 av dessa är befälsutbildade.
22.00 (lör-sön). Räddningschef i beredskap (RCB) och
insatsledare var de ledningsfunktioner som dygnet runt
fanns redo för att styra och leda vid en händelse. Ansvar för dessa funktioner fanns fördelade
enligt nedan. Övrig personal var räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB-personal).
Räddningschef
(under perioder delad tjänst med Lilla Edet / Tjörn)
Övergripande budget- och personalansvar
Samverkansansvarig med andra organisationer
Operativ roll som Räddningschef i beredskap (RCB)

Administratör
Löneunderlag,
fakturor, hjälper all
personal med
dokumentation,
ansvarar för
arkivering, mm.

Befäl med ansvar för
fordon och materiel
Ansvarar för att
fordon och materiel
är funktionella,
ansvarade även för
fastigheten.
Operativ roll som
Insatsledare

Chef förebyggande
Budget- och
personalansvar
Ansvarar för
myndighetsuppdrag som
tillsyn, tillstånd &
sotningsverksamhet
Operativ roll som RCB

Chef räddningsenhet
Budget- och personalansvar
Ansvarar för operativ förmåga, rätt
bemanning med rätt kompetens i
förhållande till riskbild,
krisberedskap, övningsverksamhet,
kompetenser mm
Operativ roll som RCB

Förebyggandeenhet
En brandingenjör
Tillsyn och tillstånd, mm
Operativ roll som RCB

Räddningsenheten
En brandmästare på dagtid
Övningsverksamhet samt hjälper
chefen räddningsenheten med
diverse uppdrag och utredningar.
Operativ roll som Insatsledare

En brandinspektör
Tillsyn, extern information
Operativ roll som
Insatsledare
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Sju brandmän på skifttjänst
Olika ansvarsområden som
andningsskydd, kläder, radio,
kemutrustning, sjukvård, mm
RIB-personal (c:a 60 personer)

b. Organisation 2017 - idag, kommunalförbund
Kommunalförbundet SBRF styrs av en politisk direktion sammansatt av två förtroendevalda
ledamöter från respektive medlemskommun (Stenungsunds, Tjörn och Lilla Edets kommun)
och med lika många ersättare. Direktionen fattar förbundsövergripande beslut såsom
förbundets vision, handlingsplan, verksamhetens mål, budget samt övergripande frågor.
Organisationen SBRF består av idag cirka 200 medarbetare. Förbundet leds av en
förbundsdirektör och det finns två avdelningschefer - chef för den förebyggande avdelningen
och Räddningschef för den operativa avdelningen.

Den operativa nivån är fortfarande idag bunden till respektive station och kommun av
geografiska skäl. Anledningen är behovet av att snabbt kunna nå ut till alla områden inom det
geografiska området.
Som redovisas i insatskartan nedan är det tydligt att den operativa förmågan inom
räddningstjänsten dock inte styrs av kommungränser. Exempelvis har Kode brandstation
(kommunalförbund Bohusläns räddningstjänstförbund) sin insatsgräns en bit in i
Stenungsunds kommun.

9
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c. Insatskarta – anspänningstid: 90 sekunder och fem minuter
Insatskartorna nedan beskriver SBRF:s insatstid för insatser i Stenungsund, Tjörn och Lilla
Edet3. Insatstiden framgår av teckenförklaringen och färgmarkeringarna på kartan. Insatstid
avser tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten och till dess att räddningsarbetet
har påbörjats. Anspänningstid beskriver tiden som inte får överskridas från larm tills att första
räddningsfordon lämnar stationen
Insatskarta - anspänningstid 90 sekunder4

Insatskarta - anspänningstid fem minuter5

d. GR-systemledning
Sedan 1 oktober 2019 ingår SBRF i Göteborgsregionens larmning och övergripande ledning
(GR-systemledning). Det har ersatt den tidigare rollen som Räddningschef i beredskap.
Genom GR-systemledning uppfylls också kravet i lag om skydd mot olyckor om att
kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning
ständigt ska upprätthållas (LSO 2003 3 kap. 16 b §). Fördelarna med GR-systemledning är
tillgång till en stabsförmåga dygnet-runt med stor erfarenhet och som genomför analyser av
förväntade händelser och förslag på förberedande åtgärder med en ständig bevakning av
tillräcklig beredskap för andra händelser. Därtill kan resurser enkelt fördelas inom GRsystemledning utifrån rådande behov. I jämförelse med den tidigare organisationen finns idag
en mindre sårbar organisation tack vare GR-systemledning.
SBRF:s handlingsprogram
Anspänningstiden är satt till 5 min för Skärhamn och 90 sek för Kållekärr, Stenungsund, Lilla Edet.
5 Anspänningstiden är satt till 5 min för Skärhamn och 90 sek för Kållekärr, Stenungsund, Lilla Edet.
3
4
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6. Samarbetet mellan industrin och räddningstjänsten
Flera av industrierna i Stenungsund styrs av det så kallade Sevesodirektivet6. Syftet med
direktivet är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesodirektivet.
Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i direktivet och Länsstyrelsen granskar hur väl
skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten. Tillsynen görs oftast
tillsammans med den kommunala räddningstjänsten. Därtill styrs industrierna i Stenungsund
av Lagen om skydd mot olyckor (2003: 778) 2 kap. 4§.
Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
En verksamhetsutövare skall förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en
allvarlig kemikalieolycka har inträffat är en verksamhetsutövare skyldig att begränsa
följderna för människors hälsa och miljön
Lagen om skydd mot olyckor (2003: 778) 2 kap. 4 §
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga
skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten
på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal
och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana
skador
För att upprätthålla lagstiftningens krav har räddningstjänsten i Stenungsund haft ett
samarbete med industrin i Stenungsund sedan 1976.
Bedömningen är att det har varit ett samarbete som gett stordriftsfördelar för såväl
industrierna som den kommunala räddningstjänsten. Fördelarna har bland annat varit
möjligheten till gemensamma materialinköp och gemensamma lokaler samt en samordning av
operativ personal. Samordningen har ökat kunskapen om varandras verksamhet och
gemensamma övningar har underlättats. Båda parter har också fått en god insyn i varandras
verksamheter och riskbilder. Parterna har uppfattningen att avtalet gett ökade möjligheter att
trygga en säker miljö för såväl industrierna som kommunens invånare.
Samtidigt som det funnits flera fördelar med samarbetet har det sedan länge lett till konflikter,
dels utifrån hur parterna uppfyller åtagande, dels på grund av olika arbetssätt och kulturer vad
gäller skyddsarbete, facklig verksamhet och upphandling. En del i problematiken av
nuvarande upplägg är att industristyrkan blir en organisation i organisation som lett svårighet
gällande arbetsmiljö- och ledningsfrågor där båda parter brustit i sin hantering.
Samarbetsproblemen kulminerade 2019 då deltidsbrandmännen i industristyrkan sa upp sig på
grund av den rådande arbetsmiljön. Vid detta tillfälle sades också kollektivavtalet upp.
Flertalet gånger har också avtalet mellan parterna sagts upp för omförhandling.

6

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
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a. Nuvarande industriavtal
Samarbetet mellan industrierna och Stenungsunds kommun regleras genom ett avtal, ofta
kallat industriavtalet. Grunderna i avtalet bygger på:




industrins skyldighet att bidra med personal samt ge personalen ledigt för övning och
utryckning
kommunens skyldighet att administrera och utbilda personal
kommunens skyldighet att äga och underhålla industrianpassad utrustning

Avtalet möjliggörs genom att industrierna har rätt, enligt 3 kap 15 § lag LSO (2003:778), att
träffa avtal om att viss del av industriernas skyldigheter kan utföras av kommunens
räddningstjänst. Avtalet mellan industrierna i Stenungsund och Stenungsunds kommun
reglerar de skyldigheter gällande beredskap som åligger industrierna samt reglerar
kostnaderna kopplade till detta. Avtalet reglerar hantering av gemensamma fordon, utrustning
och hur personal ska hanteras
Nuvarande avtal skrevs mellan industrierna och SBRF och gäller från 2017. Detta avtal är nu
uppsagt och gäller till och med 2021-12-31. Omförhandling av ett nytt avtal planeras ske
första halvåret 2021.
b. Framtida industriavtal
Industrierna i Stenungsunds kommun avser att under 2021 starta ett nytt bolag som kommer
att ägas av de fem Sevesoindustrierna (Borealis, Inovyn, Perstorp, Nouryon och Vattenfall).
Det nya företaget kommer, om det bildas, att ansvara för att ägarbolagens industrier samt
industrierna PrimaGaz och Linde uppfyller lagkraven7. I praktiken skulle detta innebära att
den nuvarande industristyrkan flyttas till det nya bolaget som då övertar arbetsgivaransvaret.
Förhandlingar kommer att ske under 2021 mellan industrierna och SBRF kring hur den
framtida samverkan ska se ut. Båda parter anser dock att ett fortsatt samarbete är positivt.
Detta gäller exempelvis möjlighet att dela på lokaler, materiel, och insatsledning. Framförallt
finns kompetens inom båda organisationerna som båda parter värnar om att behålla och
samarbeta kring.

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och Lagen
om skydd mot olyckor (2003: 778) 2 kap. 4 §.
7
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7. Kravbild på organisation utifrån lagstiftning och
myndighetsrekommendationer
a. Lagen om skydd mot olyckor
Räddningschef
3 kap. 16 §
I en kommun ska det finnas en räddningschef. Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten
är ändamålsenligt ordnad.

Kommentar: Bestämmelsen innebär för Stenungsunds kommun att en egenregiverksamhet
måste ha en anställd räddningschef. Utifrån proposition 2019/20:176 (en effektivare
kommunal räddningstjänst SOU 2018:54) ställs krav på att kommunerna ska samverka och
för att ha en övergripande samverkansförmåga ställs höga krav på räddningstjänstbefälens,
och särskilt räddningschefernas, kompetens. Exakt hur kompetenskraven kommer att vara
utformade är inte fastställt av MSB än, men utifrån en samlad bild framstår det som att även
denna kontroll kommer att bli hårdare utifrån den nyckelroll funktionen har på lokal nivå.
Risk: Mindre kommuner har i remissvaret till proposition 2019/20:1768 lyft risken att kunna
säkerställa rätt kompetens gällande räddningschef. I en mindre organisation finns också risken
att denna kompetens endast innehas av en person vilket skapar en sårbarhet. Det är i dagsläget
svårt att fastställa hur stor risk detta innebär för Stenungsunds kommun.
Organisation: Det är förhållandevis vanligt att den kommunala räddningstjänsten i
administrativt avseende leds av en förvaltningschef som inte är räddningschefen. Det innebär
ett dubbelt chefskap som kan ge problem9. Förvaltningens bedömning är att rollen som
räddningschef också ska fungera som verksamhetschef för den kommunala räddningstjänsten
likt det var innan 2017. Genom att inte dela upp ansvaret som verksamhetschef och
räddningschef får räddningschefen ett stort men också tydligt mandat och ansvar.

Ledningssystem
3 kap. 16 b §
Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska
upprätthållas. Om flera kommuner samverkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den
utövas gemensamt för kommunerna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kommunens
ledningssystem och om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning

8
9

Proposition 2019/20:176 - En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54
Proposition 2019/20:176 - En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54
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Kommentar: Med ett ledningssystem avses inte bara tekniska system utan även bland annat
förhållningssätt, organisation och grundläggande principer för hur arbetet ska bedrivas, till
exempel definition av befattningar, fördelning av befogenheter, grunder för ledarskap och
principer för utförande av uppdraget. Bestämmelsen i lagen avser endast ledningssystemet för
räddningstjänsten. Förebyggande verksamhet eller rent förvaltningsorganisatoriska frågor
omfattas därför inte. Med övergripande ledning avses ledning inom nivån systemledning, dvs.
nivån ovanför den direkta insatsledningen av en räddningsinsats. Att kommunen ständigt ska
upprätthålla en övergripande ledning innebär att ledningspersonal dygnet runt ska bevaka
räddningstjänstverksamheten.
I den övergripande ledningen ingår till exempel att besluta om vilka uppgifter som ankommer
på räddningstjänstorganisationen, följa upp räddningsinsatser samt besluta om tilldelning och
prioritering av resurser. Många beslut, till exempel resurstilldelning och prioritering, måste
kunna fattas omedelbart. Det måste därför i den övergripande ledningen finnas
befattningshavare som har mandat att fatta de beslut som krävs. Dimensioneringen av den
övergripande ledningen ska ske med utgångspunkt i de risker som finns i det område som ska
hanteras och de olyckor som kan uppstå till följd av dessa risker. Styrande faktorer är till
exempel hur många räddningsinsatser som ska kunna hanteras samtidigt och att den
övergripande ledningen måste kunna utövas effektivt. Ledningssystemet bör alltså
dimensioneras efter räddningsinsatsernas behov av ledning som baseras på kommunens
riskbild. Det är kommunen som bestämmer hur kravet ska uppfyllas. Utifrån dagens krav och
risker kan det innebära att nuvarande ledningssystem (GR-ledningssystem) ytterligare
kommer att byggas ut (en utökad regionalisering). Alternativ till GR-ledningssystem finns,
men utifrån de tendenser som finns med allt större ledningssystem är frågan huruvida dessa
alternativ kommer att vara långsiktigt hållbara. Alternativa ledningssystem behöver utredas
vidare innan en bedömning kan göras av huruvida de kan vara aktuellt för Stenungsunds
kommun.

Kommunens
riskbild

Räddningsinsatserna

Ledningsbehovet

Risk: Förvaltningens bedömning är att Stenungsunds kommun bör ingå i GR-systemledning.
Det innebär dock att en ny dialog kommer att behöva ske utifrån den riskbild som finns i
Stenungsunds kommun i relation till den operativa förmågan. Med stor sannolikhet kan detta
innebära ökade krav på grundbemanningen som då rimligtvis bör efterlikna motsvarande
stationer inom GR-ledningssystem. Det skulle innebära en utökad operativ bemanning, från
en 1+3 organisation till en 1+4 organisation. Exakt hur bemanningen ska se ut beror dock på
kommunens riskbild som ligger till grund för räddningstjänstens handlingsprogram, vilka
båda bör uppdateras under 2021. Nuvarande riskbild och handlingsprogram är från 2016
respektive 2018. Vid tidigare tillsyn har dock Länsstyrelsen särskilt påpekat vikten av att den
operativa beredskapen ska upprätthållas i den numerär som anges i handlingsprogrammet.
Utredningen kan dock inte idag fastställa exakta krav som den nya tillsynsmyndigheten
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(MSB) kommer ställa på kommunen. Det beror, som tidigare angivits, på kravbilden som
först blir tydlig när en ny riskbild och ett nytt handlingsprogram tagits fram.
Organisation: För att säkerställa att Stenungsunds kommun fortsatt kan vara en del av GRsystemledning kan en förstärkning av nuvarande beredskap behövas (också beroende av krav
från Länsstyrelsen). I jämförelse med likvärdiga stationer inom GR-systemledning skulle
detta kunna innebära en ”1+4 organisation” (idag 1+3 organisation). Rådigheten över hur
denna organisation, i egenregiverksamhet, ska se ut äger dock Stenungsunds kommun men
utifrån en samlad bild10 skulle detta troligtvis behöva vara en ”1+4 organisation”. Om
organisationen är tillräcklig utifrån riskbild avgörs i slutändan av den statliga tillsynen. Det
innebär att kommunens organisation kan vara tillräcklig utifrån att ingå GR-ledningssystem
men den statliga myndigheten kan ändå komma att ställa högre krav. En mer djupgående
utredning om exakt organisation behöver göras för att fastställa exakt organisation och hur
stor operativ organisation som behövs. Beredskapen ska utgå från ett handlingsprogram som
behöver tas fram vid skapandet av en egenregiverksamhet. Utredningens organisationsförslag
utgår från den information som idag finns tillgänglig och som anses högst sannolik.
I skapandet av ny organisation handlar det om att hitta en balans mellan effektivitet (en inte
för stor organisation och effektivt nyttjade av resurser) och att den operativa organisationen
har en tillräcklig förmåga utifrån den lokala riskbilden. Organisationen ska samtidigt kunna
vara flexibel då riskbilden kan förändras.

Förebyggande verksamhet
3 kap. 14 §
Den personal som för kommunens räkning har att utföra förebyggande verksamhet, att planera, leda,
genomföra och följa upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfarenhet ha
den kompetens som behövs.

Kommentar: Utifrån lagstiftningen ska kommunen ha en förebyggandeorganisation som
ansvarar för att utöva tillsyn av att enskilda följer lagen och att föreskrifter efterlevs
Risk: I det fall en egenregiverksamhet startar skulle nuvarande tillsynsorganisation minska då
den idag är organiserad utifrån de tre medlemskommunernas storlek. Det kan leda till en liten
och sårbar verksamhet då den skulle bestå av ett litet antal medarbetare. I Hagfors kommun,
som gick från räddningstjänstsförbund till egenregiverksamhet 2009 löstes detta genom att
köpa in spetskompetenser från närliggande kommuner, vilket skulle kunna vara ett komplett
för Stenungsunds kommun för att minska sårbarheten.
Det kan också finnas en risk för att en jävsituation uppstår då räddningstjänstens
tillsynspersonal i egenregiverksamhet ska utöva tillsyn i exempelvis kommunala lokaler. Det
vill säga tillsyn inom samma organisation som de arbetar inom. Denna risk kan hanteras
genom att köpa in tillsyn från andra räddningstjänster.

10

Nuvarande handlingsprogram, Länsstyrelsens tidigare tillsyn och dialog med RSG
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Organisation: Myndighetsutövning innebär att en myndighet utövar en befogenhet att för
enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat
jämförbart förhållande. Utifrån detta är den administrativa kompetensen och struktur viktig
vid tillsyn. Praktisk administration inkluderar att utforma tillsynsplaner och att skriva
tjänsteanteckningar och förelägganden på ett korrekt sätt. Administration kan också innefatta
att ta fram rutiner för tillsynsprocessen eller att ta fram handböcker, checklistor och
vägledande beslut kring vissa bedömningsfrågor. Kompetensen omfattar också en mer
övergripande förmåga att strukturera och leda tillsynerna från planering till dokumentering av
tillsynsbesök.
Utifrån detta skulle det vara rimligt att den förebyggande verksamheten placeras inom övrig
tillsynsverksamhet i kommunen för att säkerställa en god administrativ kompetens och
struktur där också kunskapsöverföring kan ske mellan olika kompetenser. Utifrån behovet
med ett nära samarbete mellan den operativa och förebyggande verksamheten föreslår dock
utredningen att den förebyggande verksamheten ska vara organiserad inom samma
verksamhet och sektor. Avvägningen beror på det nära och vardagliga samarbete som sker
mellan den operativa och förebyggande verksamheten. Därtill samlas all
räddningstjänstkompetens inom samma organisation som annars skulle vara än mer sårbar
utifrån att organisationen blir mer sårbar i egenregi. Vad som dock möjliggörs genom en
egenregiverksamhet är att tätare samarbete mellan kommunens olika tillsynsverksamheter,
oavsett sektorshemvist. Något som blir viktigt utifrån såväl att förstå varandras ansvar och
kunna dela erfarenheter och kompetenser, exempelvis att kommunens nuvarande
tillsynsorganisation kan dela med sig av juridisk- och förvaltningskompetens.
En ytterligare fördel med att placera den förebyggande verksamheten tillsammans med övrig
räddningstjänstpersonal är att den kan nyttjas för att fylla funktioner som GR-systemledning
kräver (chef stabsresurs eller insatsledare).
Utifrån risk för att jäv kan uppstå, exempelvis vid tillsyn av kommunens egna lokaler, kan
tillsynskompetens köpas in från grannkommuner om detta bedöms vara problematiskt. I
relation till industrin är det avgörande att avtalet med industrin är oerhört tydligt vad gäller
ansvar och kostnadsfördelning så att tillsynsverksamheten säkerställer sin opartiskhet.
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8. Egenregiverksamhet

a. Förändring från dagens organisation
Med utgångspunkt i dagens organisation i SBRF, skulle flertalet roller försvinna. Direktion
och direktör skulle försvinna utifrån att räddningstjänsten skulle inkluderas i kommunens
sektorsorganisation. Övriga kommuners områdeschefer och insatspersonal samt stora delar av
den förebyggande verksamheten skulle också försvinna utifrån ett minskat geografiskt
ansvarsområde. Kvar i egenregi skulle utifrån dagens organisation en räddningschef finnas
kvar (utifrån lagstiftningens krav), förebyggandepersonal i form av
brandingenjör/brandinspektör samt insatsstyrka
och en administratör kompletterat med andra
stödfunktioner.
Lokal riskbild
GR-

Statlig tillsyn
b. Framtida organisation utgår från
systemledning
flera intressen och krav
Förslaget på en framtida organisation utgår den
Effektiv
från idag tillgänglig information och sannolika
organisaiton
kravbilder. Avgörande är att organisationen ska
vara anpassad utifrån den lokala riskbilden. Detta
utgår från ett handlingsprogram som alla
kommunala räddningstjänster ska ha fastställt. Ett nytt handlingsprogram behöver därför tas
fram vid skapandet av en egenregiverksamhet. Nedan föreslagen organisation utgår från
nuvarande handlingsprogram i kombination med andra faktorer. En ytterligare faktor som
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påverkar den framtida organisationen är systemledningen. Förvaltningen bedömer att GRsystemledning är den naturliga partnern för att leva upp till lagstiftningens krav på
systemledning. Genom att ingå i GR-systemledning ställs krav på vilka funktioner som ska
finnas inom räddningstjänsten i Stenungsund. En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är den
framtida statliga styrningen där exakt hantering ej finns fastställd än.
Viktigt att notera är att denna organisation bygger på uppskattad kravbild, en vidare utredning
och framtagande av ett handlingsprogram11 behöver därför genomföras för att säkerställa att
denna organisation uppfyller lagstiftningens intentioner.
c. Förslag på framtida organisation i egenregi
Utifrån de krav som skulle ställas på en egenregiverksamhet är bedömning att detta skulle
kräva en organisation på mellan 30 och 34 personer varav sex till åtta personer skulle ingå i
ledning, administration och förebyggande arbete. Den operativa personalen (heltidspersonal)
skulle behöva vara mellan 24 och 26 personer. Detta bygger på fyra arbetslag med en
styrkeledare och fyra brandmän (”1+4 organisation”) kompletterat med en ökad
grundbemanningen på fyra till sex personer som går in vid frånvaro. Antalet personer i
grundbemanningen bygger på en genomsnittlig frånvaro från tidigare år. Frånvaro kan vara
kopplat till såväl utbildningar, föräldraledighet som sjukfrånvaro. Till detta skulle det behöva
finnas fyra semestervikarier under sommarmånaderna (juni-aug). Därtill skulle organisationen
behöva ha två heltidsfunktioner (Chef stabsresurs och Insatsledare) som behöver bemannas
dygnet runt. Funktionerna är inte personbundna utan ska täckas upp av personal. Det skulle
kunna delvis hanteras av funktionsansvariga och förebyggande personal men skulle därtill
behöva samverkas med andra kommuner. Om det inte går att dela på kostnaderna för dessa
funktioner kan ytterligare kostnader tillkomma.
Organisationen bygger fortsatt på att deltidsbrandmän är en viktig komponent för att
säkerställa en organisation med kapacitet motsvarande riskbilden i kommunen. Utredningen
bedömer att deltidsorganisationen behöver utgöras av minst åtta deltidsbrandmän (RiB) men
med fördel betydligt fler. Rekrytering av deltidsbrandmän är en utmaning och är beroende av
en brandstations geografiska placering. Dagens placering försvårar rekrytering av
deltidsbrandmän. En vidare utredning behöver fastställa närmare behov av deltidsbrandmän.
Med tanke på organisationens storlek bör det finnas två till tre chefer inom organisationen. En
vidare utredning bör fastställa exakt hur detta chefskap ska fördelas. Förslagsvis skulle
chefskapet vara fördelat mellan Räddningschef och en eller båda funktionsansvariga.
Vad gäller personal-, kommunikation-, ekonomi- och kanslifunktioner nyttjas befintlig
kommunala funktioner men förvaltningen bedömer att dessa behöver förstärkas med en till
två heltidstjänster12. Detta gäller framförallt personalfunktionen då räddningstjänsten är en
komplex verksamhet utifrån ett personalförvaltningsperspektiv. En djupare utredning behöver
fastställa exakt behov.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)1 anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för
förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst.
12 Fördelat mellan olika kompetenser, exempelvis 20 % kommunikatör eller 25 % ekonom
11
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Organisationskarta
Egenregiverksamhet

Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet

Operativ dygnetruntverksamhet

Sektor Stödfunktioner

Funktion admin., personal,
kommunikation & ekonomi

Funktion
Räddningstjänst

Kansli-, personal,
kommunikationoch ekonomichef

Räddningschef

1-2
heltidstjänster

1 styrke-ledare
4 brandmän

Administratör

1 styrke-ledare
4 brandmän

Funktion:
Chef stabsresurs

Funktionsansvarig
operativ verksamhet

1 styrke-ledare
4 brandmän

1 styrke-ledare
4 brandmän

RiB

RiB

RiB

RiB

(deltidsbrandmän)

(deltidsbrandmän)

(deltidsbrandmän)

(deltidsbrandmän)
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Funktioner som ska
bemannas av flera
personer

Funktion:
Insatsledare

Ökad grund-bemanning
4-5 tjänster
4 semestervik.
Extrapass timmar

Funktionansvarig
förebyggande
verksamhet

1-2 st brandingenjörer/
inspektörer

d. Jämförelse med tidigare egenregiverksamhet
Den egenregiverksamhet som fanns innan räddningstjänsten organiserades inom
kommunalförbundet SBRF hade cirka 75 anställda. Av dessa 75 var 15 heltidsanställda, cirka
30 deltidsbrandmän inom kommunens räddningstjänst och cirka 30 deltidsbrandmän inom
industristyrkan. Om industrin bildar ett eget bolag försvinner, oavsett framtida organisation,
30 deltidsbrandmän inom industristyrkan. Av de tidigare 30 deltidsbrandmän (idag cirka 16
deltidsbrandmän) inom kommunens räddningstjänst skulle den nya organisationen innehålla
minst åtta deltidsbrandmän.
Ovan beskriven jämförelse är dock inte helt rättvis då kraven har ökat samt att nuvarande och
framtida organisation skulle behöva ingå i ett ledningssystem som ställer andra krav än innan
2017.
e. Sektorshemvist
Förvaltningen bedömer att räddningstjänsten bör vara organiserad som en funktion inom
sektor stödfunktioner. Den främsta anledningen till detta är att övriga sektorer har ett tydligt
och avgränsat ansvarsområde vilket inte gör att räddningstjänsten får en naturlig roll inom
dessa sektorer.
f. Ledningssystem - Samverkan med närliggande räddningstjänstförbund
Sedan den 1 oktober 2019 samarbetar fem räddningstjänster13 utifrån en gemensam
övergripande ledning av den operativa verksamheten (GR-systemledning). Utlarmning och
ledning utgår ifrån ledningscentralen på Gårda brandstation i Göteborg för att de samlade
resurserna ska nyttjas snabbt och effektivt. Ett gemensamt operativt ledningssystem är
effektivt vid komplexa, omfattande och samtidiga räddningsinsatser. I hela
Göteborgsregionen kan nu alla resurser som finns inom de fem räddningstjänsterna användas
över gränserna. Därtill samverkar systemledningen med sju lokalpolisområden och
ambulanssjukvården i fyra sjukhusförvaltningar i två regioner. Område för systemledningen
täcker drygt 1 miljon invånare och i området hanteras drygt 11 000 uppdrag per år.
Genom att ingå i ett ledningssystem avhänder sig den kommunala räddningschefen det
operativa mandatet till ledningssystemet. Detta påverkar rådigheten över den operativa
personalen. Skulle Stenungsunds kommun bedriva räddningstjänst i egenregi behöver
kommunen påvisa att organisationen har kapacitet i relation till den geografiska riskbilden för
att kunna bli en del GR-systemledning samt krav gällande stabsresurser. Det kan också bli så
att Stenungsunds kommun får betala i de fall det senare påvisas att kapaciteten i kommunen är
för liten i relation till de behov som finns. Uppskattningen idag är att kravbilden kan vara
högre än när SBRF gick in i GR-systemledning. En dialog kommer att behöva föras med GRsystemledning för att säkerställa att kommunen har tillräckliga resurser för att bli en del GRsystemledning. Detta bör hanteras i en djupare utredning.

De fem räddningstjänsterna är; Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund,
Räddningstjänsten Storgöteborg, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och Öckerö Räddningstjänst.
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g. Samverkan med industrierna i Stenungsund
I dialog med RSG gällande GR-systemledning anser de inte det omöjligt att samverkan med
industrin skulle kunna fortsätta om Stenungsunds kommun skulle bli medlem i RSG. Det är
dock av största vikt att ett oberoende finns mellan kommunen och industrierna i Stenungsund
och att de ekonomiska transfereringarna måste vara oerhört tydligt kopplade till specifika
kostnader (exempelvis hyra) för att säkerställa räddningstjänstens självständighet mot
industrin. Det gäller inte minst utifrån ett trovärdighetsperspektiv. Samtidigt ska det vara helt
naturligt att övningar och träning sker regelbundet mellan industrins framtida insatsstyrka och
den kommunala räddningstjänsten.
Medlemskap i RSG och avtal med industrin
Om kommunen skulle ingå i kommunalförbundet RSG skulle förhandling mellan industrin
behöva ske med RSG. RSG ser det som naturligt att samarbeta med industrin med tanke på
den riskbild som finns i Stenungsund.
Då RSG hyr samtliga brandstationer av respektive kommun till hyra motsvarande
självkostnad skulle troligtvis ett hyresavtal skrivas mellan industrin och RSG med industrin
som en typ av andrahandsuthyrning. Hur hyresavtal skulle vara utformat kommer därför
hanteras inom förhandlingen vid ett eventuellt önskemål om inträde i RSG. RSG har idag
hyresintäkter från vissa fastigheter (bergrum) som RSG förvaltar åt Göteborgs stad som
tillfaller alla medlemskommuner. Intäkterna av hyresavtal med industrin i Stenungsunds
kommun skulle därmed troligtvis tillfalla hela RSG.
h. Ekonomi – preliminär kostnadsbild för egenregiverksamhet
En räddningstjänstorganisation kan jämföras med en försäkring där kostnaden ska ställas mot
riskerna. Ju mer resurser som tillsätts till räddningstjänstorganisationen desto mindre blir
risken för stora skador och kostnader när något inträffar. Det handlar samtidigt om att bygga
en organisation som är i balans med risken för att inte skapa onödigt höga kostnader som inte
står i paritet till riskerna.
Utifrån de många osäkerhetsfaktorer som finns i kombination med framtida förhandlingar
som kommer ha påverkan på kostnaderna är det idag mycket svårt att fastställa den
ekonomiska konsekvensen att bilda en räddningstjänst i egen regi. Vad utredningen kan
fastställa är att nuvarande kostnadsnivå för Stenungsunds kommun, med stor sannolikhet,
kommer att öka på grund av ökade krav från staten. Exempel på detta är behovet av att ingå i
ett ledningssystem där kravbilden troligtvis generar ökade kostnaderna för kommunen.
Kostnadsökningen beror framförallt på att Stenungsunds kommun idag kan anses
underdimensionerat och utredningen bedömer att en kostnadsökning, med stor sannolikhet, är
omöjlig att undvika för att leva upp till lagstiftarens intentioner, oavsett organisationsform14
Påverkande faktorer för kostnadsbilden som inte går att fastställa idag är exempelvis hur
funktionerna insatsledare och chef stabsresurs skulle vara organiserat, hur samverkansavtalet
med industrin skulle vara utformat liksom kostnaden för GR-systemledning och de krav som
ställs för att bli en del av systemledningen. Förutom detta påverkas kostnadsbilden av hur den
14
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eventuella avvecklingen av SBRF påverkar exempelvis nuvarande avskrivningskostnader,
avtal med MSB gällande kemdepån, serviceavtal för fordon, Rakel15, försäkringar,
verksamhetssystem och intäkter kopplade till krisberedskap. Kopplat till en
verksamhetsövergång som då skulle bli fallet kan kostnader också uppkomma kopplat till
exempelvis personalbortfall16.
Förvaltningens preliminära kostnadsbild för en egenregiverksamhet är, med stor osäkerhet, en
kostnadsbild omkring 900–1000 kr per invånare och år. Det är en ökning med cirka 200–300
kr per medborgare (2019 års kostnadsnivå var 718 kr per invånare). I total kostnad innebär det
en ökning med fem till sju miljoner per år och en procentuell ökning på cirka 30–40 procent.
Det skulle innebära en kostnadsnivå som då blir likvärdig med exempelvis Ale, Kungälv och
Alingsås kommun (2019-års kostnadsnivå). Vad som är en rimlig kostnadsnivå är svårt att
fastställa då detta beror på den lokala riskbilden och organisationens kapacitet i förhållande
till den riskbilden. En rättvis jämförelse av kostnadsbilden mot andra kommuner är därmed
svår att göra. Närliggande kommuners och kommunalförbunds kostnadsnivåer beskrivs dock i
nästa kapitel för att visualisera hur skillnaderna ser ut.

i. För- och nackdelar samt risker och möjligheter
Förvaltningen bedömer att fördelarna med en egenregiverksamhet i jämförelse med andra
alternativ är få. De resurser som dock kan nyttjas gemensamt mellan räddningstjänst och
övrig kommunal förvaltningen kan dock ge möjligheter till kostnadsbesparing i jämförelse
med idag. Detta gäller inte minst sektor stödfunktioners kompetenser inom ekonomi,
upphandling, personal, kansli, kommunikation och juridik.
Riskerna finns framförallt kopplade till den sårbarhet som alla mindre organisationer har.
Exempel på detta är att antalet nyckelpersoner i organisationen blir få vilket vid frånvaro kan
vara svårt att täcka upp för. Därtill kan kompetensförsörjningen bli en utmaning då större
räddningstjänstorganisationer kan erbjuda tjänster med spetskompetensansvar och mer
kompetensutveckling. Likt Hagfors kommun gjorde vid sin delning av dåvarande
kommunalförbund var att spetskompetenser köptes in för att säkerställa kompetens vid behov.
En ytterligare risk med en mindre organisation är att den tappar flexibilitet, detta kan
eventuellt hanteras genom en större samverkan med kringliggande
räddningstjänstorganisationer. Därtill verkar GR-systemledning redan idag för att skapa större
flexibilitet och öka samverkansförmågan inom ledningssystemets medlemskommuner.

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom
samhällsviktig verksamhet.
16 Risk för personalbortfall då en mindre organisation inte kan erbjuda spetskompetensansvar eller
kompetensutveckling i samma grad.
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9. Kostnadsjämförelse
a. Nationell jämförelse
Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Nettokostnaden17
mellan kommunen med den med högst kostnaden per invånare (Sorsele) är nästan tio gånger
så stor som för den kommun (Sundbyberg) som har den lägsta kostnaden. Det beror på
flertalet faktorer med där riskbild, geografi18, befolknings- och bebyggelsetäthet är
grundläggande. Generellt är det billigare att bedriva räddningstjänst i eller runtomkring större
tätorter.

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv (2019)
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b. I jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionens
kommunalförbund
Nedan redovisas en kostnadsjämförelse mellan kommunerna i Göteborgsregionens
kommunalförbund. Kostnaden för räddningstjänst är lägst bland de kommuner som ingår i
Räddningstjänst Storgöteborg (RSG). Stenungsunds kommun hade 2019 den lägsta
kostnaden19 för räddningstjänst av de kommuner som inte ingår i RSG. Kostnaden uppgick då
till 718 kr per invånare. Tjörn och Lilla Edets kommun (övriga kommuner i SBRF) hade 2019
högst kostnad per invånare för räddningstjänst inom Göteborgs regionens kommunalförbund.

Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i
kommunen den 31/12
18 Landareal per kommun: Sundbyberg: 8 km2; Stenungsund: 251 km2; Sorsele 7 366 km2
19 Stenungsund kommuns kostnad utefter andel av budget till SBRF, dvs 30,94%
17

24

424

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv (2019)
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Jämförs kostnaderna per invånare innan SBRF startade hade Stenungsunds kommun den näst
lägsta kostnaden av alla GR-kommuner. Det är dock tydligt att den genomsnittliga kostnaden
för räddningstjänstsverksamhet har ökat mellan 2016 och 2019. Kraftigast ökning har skett i
Lilla Edet som har haft en kostnadsökning på nästan 300 kr per invånare eller 35 procent.
Stenungsunds kommun har haft en kostnadsökning på 23 procent och för Tjörns kommun är
motsvarande kostnadsökning 15 procent.

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv (2016)
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c. Kostnadsutveckling – nationellt
Ur ett längre perspektiv har kostnaden för räddningstjänstsverksamhet i Stenungsunds
kommun ökat under flera år med en kraftig ökning 2019. Den generella trenden i GR liksom i
riket är samtidigt en ökad kostnad de senaste åren. Mellan 2013 och 2019 har kostnaden ökat
med 40 procent för Stenungsunds kommun, med 11,6 procent för Göteborgsregionen
(genomsnitt alla kommuner) och för riket är motsvarande siffra 10,7 procent. Att notera är
dock att ökningen i Stenungsund mellan 2013 och 2016 endast var 14,1 procent.

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv
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Riket

2019

Linear (Stenungsund)

d. Närliggande förbund och kommuner
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv.

Kommun /
förbund
RSG genomsnitt
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Lerum
Mölndal
Partille
BORF genomsnitt
Ale
Kungälv
NÄRF genomsnitt
Färgelanda
Trollhättan
Vänersborg
Mellerud
Egen regi –
genomsnitt
Öckerö
Orust
SBRF –
genomsnitt
Stenungsund
Tjörn
Lilla Edet
AVRFgenomsnitt
Alingsås
Vårgårda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

655
699
666
615
827
621
500

620
658
633
576
781
580
489

629
656
616
594
799
603
506

625
656
619
600
802
600
470

645
676
640
611
820
609
516

652
682
666
615
827
592
529

653
702
675
640
777
584
539

888
784
993

895
891
899

900
894
907

914
904
924

930
919
941

964
974
954

957
949
965

961
1 446
575
806
1 018

965
1 463
594
799
1 003

989
1 533
607
827
988

955
1 401
625
759
1 036

968
1 431
628
764
1 050

1 093
1 689
655
858
1 169

1 104
1 662
662
854
1 239

832
757
907

751
734
768

786
726
846

822
751
893

867
760
974

917
828
1 006

903
816
990

822
512
1 096
859

860
527
1 210
844

895
549
1 241
895

892
584
1 252
841

917
575
1 218
959

884
564
1 131
956

1 102
718
1 450
1 138

892
899
885

896
894
899

944
930
957

965
957
974

960
981
939

1 003
1 006
1 000

1 034
1 024
1 044
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e. Analys kostnadsjämförelse
Det är svårt att jämföra olika räddningstjänstorganisationer då dessa är beroende av den lokala
riskbilden och det geografiska ansvarsområdet. Organisationen ska vara utformade utifrån
dessa parametrar och dessa kan skilja sig åt betydligt mellan olika kommuner. Förutom att
riskbilden skiljer sig åt så har staten tillsynsorganisation haft få möjligheter att ställa krav på
de kommuner som inte uppfyllt lagstiftningens intentioner och därmed haft en organisation i
paritet med den lokala riskbilden. De kommuner som därmed haft en relativt låg kostnadsnivå
kan därmed haft detta även fast man inte haft en tillräckligt stor organisation utifrån den
lokala riskbilden. Utredningen bedömer att Stenungsunds kommun låga kostnadsgrad tidigare
både kan bero på detta men också på grund av det nära samarbetet med industrierna i
Stenungsunds kommun. I jämförelse med de kommuner som ingår i RSG finns också en
förklaring till de låga kostnaderna då Göteborgs stad stått för en större kostnad än övriga
kommuner baserat på kostnad per kommuninvånare.
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

§ 107

Dnr: KS 2020/687

Införande av ny Agenda 2030-bedömning i alla tjänsteskrivelser till
kommunstyrelsen
Beslut
Till kommunstyrelsens nästa sammanträde ska ett förslag på hur Agenda 2030-bedömningen
kan se ut tas fram och presenteras.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att införa Agenda 2030 som obligatorisk bedömningsavsnitt i alla
tjänsteskrivelser till kommunstyrelsen. Av bedömningen ska det framkomma vilket eller vilka
av de 17 målen i Agenda 2030 som ärendet relaterar till.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att utveckla
tjänsteskrivelserna med perspektivet Agenda 2030. Förvaltningen föreslår att en ny
obligatorisk rubrik införs i tjänsteskrivelserna under vilken handläggare ska redogöra för
vilket eller vilka av de 17 målen i Agenda 2030 som ärendet relaterar till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-30
Förslag från Maria Renfors (M)
Kommunstyrelsen 2020-08-24 § 300
Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Lundberg (S) föreslår att till kommunstyrelsens nästa sammanträde ska ett förslag på hur
Agenda 2030-bedömningen kan se ut tas fram och presenteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S)
förslag och konstaterar att så sker.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

Beslut skickas till
sophie.nygren@stenungsund.se
oskar.anlend@stenungsund.se
mia.skytt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
430

Tjänsteskrivelse
2020-09-30

Marcus Starcke
Sektorchef

Dnr KS 2020/687

Till kommunstyrelsen

Införande av ny Agenda 2030-bedömning i alla tjänsteskrivelser till
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa Agenda 2030 som obligatorisk bedömningsavsnitt i alla
tjänsteskrivelser till kommunstyrelsen. Av bedömningen ska det framkomma vilket eller vilka
av de 17 målen i Agenda 2030 som ärendet relaterar till.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att utveckla
tjänsteskrivelserna med perspektivet Agenda 2030. Förvaltningen föreslår att en ny
obligatorisk rubrik införs i tjänsteskrivelserna under vilken handläggare ska redogöra för
vilket eller vilka av de 17 målen i Agenda 2030 som ärendet relaterar till.
Beskrivning av ärendet
Agenda 2030 är en samling globala mål antagna av FN:s generalförsamling. Syftet med målen
är att leda till miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Mer specifikt behandlar
målen fattigdom och hunger, mänskliga rättigheter, jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor samt varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Grundtanken
med de globala målen är att de är integrerade och odelbara.
Moderaterna föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2020 att förvaltningen
skulle införa Agenda 2030 som en rubrik i alla tjänsteskrivelser. Genom att inkorporera
perspektivet i tjänsteskrivelser kan kunskapen och medvetenheten kring målen öka i både
förvaltningen och bland de förtroendevalda.
Förvaltningen har sett över förslaget och föreslår att en obligatorisk rubrik införs i alla
tjänsteskrivelser. Under denna rubrik ska handläggare skriva vilket eller vilka av de 17 målen
i Agenda 2030 som ärendet relaterar till. För att hålla administrationen nere kommer ingen
längre utläggning att göras.
Barnkonsekvensanalys
Införande av en Agenda 2030-bedömning i alla tjänsteskrivelser har ingen direkt påverkan på
barn. Däremot berör många av målen i Agenda 2030 barn och deras villkor.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-30

Dnr KS 2020/687

Ekonomiska konsvekser
Förvaltningens bedömning är att ett införande inte nämnvärt kommer att öka administrationen
och att kostnaderna för införandet därmed är försumbara.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-30
Förslag från Maria Renfors (M)
Kommunstyrelsen 2020-08-24 § 300
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef
Beslut skickas till
sophie.nygren@stenungsund.se
oskar.anlend@stenungsund.se
mia.skytt@stenungsund.se
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Utveckla tjänsteskrivelserna med
perspektivet Agenda 2030
Stenungsund 10 juli 2020
Bakgrund:
Stenungsunds tjänsteskrivelser innehåller ekonomiska och juridiska
konsekvenser, barnkonsekvensanalys och verksamhetsmässiga
konsekvenser. Beroende på ärendets natur läggs olika stor vikt vid de olika
delarna men syftet är att genom att beskriva många relevanta perspektiv ge
politken ett tillräckligt komplett och brett underlag att grunda våra beslut på.
Vad:
Målen för Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Syftet är att uppnå en
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Varför:
Vi har många riktlinjer, policys och dokument antagna före arbetet med
Agenda 2030 påbörjades; genom att direkt lyfta in perspektivet i
tjänsteskrivelserna kan vi fatta beslut framåt utan att först revidera samtliga
gamla dokument.
Genom att inkorperara målen för Agenda 2030 i tjänsteskrivelserna kan
Stenungsund med start omgående medvetet och effektivt arbeta med dessa.
Dessutom kommer det bidra till att kunskapen om och medvetenheten kring
målen ökar i både tjänstemanna- och den politiska organisationen.
Moderaterna föreslår därför att:





Agenda 2030 blir rubrik i tjänsteskrivelserna.
Förvaltningen påbörjar arbetet med detta omgående. Ett
förhållningssätt och arbetsmetod ska få växa fram snarare än att
utredas och dras upp riktlinjer för.
Utvärdereras hösten 2021.

Moderaterna i Stenungsund

Länk: Kungälvs kommun har genomfört denna förändring, läs mer här:

https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-ochpolitik/styrdokument/kommunens-interna/handbok-foradministration.pdf

Moderaterna i Stenungsund

www.stenungsundsmoderaterna.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

§ 300

Dnr: KS 2020/687

Uppdrag till förvaltningen att utveckla tjänsteskrivelserna med
perspektivet Agenda 2030 initierat av Maria Renfors (M)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för att se över möjligheten
att utveckla tjänsteskrivelser med perspektivet Agenda 2030.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna i Stenungsund inkom 2020-08-13 med en skrivelse där de menar att
Stenungsunds tjänsteskrivelser innehåller ekonomiska och juridiska konsekvenser,
barnkonsekvensanalys och verksamhetsmässiga konsekvenser. Beroende på ärendets natur
läggs olika stor vikt vid de olika delarna men syftet är att genom att beskriva många relevanta
perspektiv ge politken ett tillräckligt komplett och brett underlag att grunda våra beslut på.
Genom att inkorporera målen för Agenda 2030 i tjänsteskrivelserna kan Stenungsund med
start omgående medvetet och effektivt arbeta med dessa.
Dessutom kommer det bidra till att kunskapen om och medvetenheten kring målen ökar i både
tjänstemanna- och den politiska organisationen.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2020-08-13
Beslut skickas till
Marcus.starcke@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Bilaga
2021-05-21

Dnr KS 2020/687

Exempel på Agenda 2030-bedömningar
Sammanfattning
Allmänna utskottet har föreslagit för kommunstyrelsen att en Agenda 2030bedömning ska införas i alla tjänsteskrivelser. I bedömningen ska det framgå vilket
mål i Agenda 2030 som berörs av ärendet. Nedan finns några exempel från
kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-24.
3. Uppföljning av verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet 2020
Bedömning utifrån Agenda 2030
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 4 om god utbildning för
alla, mål 5 om jämställdhet och mål 10 om minskad ojämlikhet.
15. Reviderad trafiksäkerhetspolicy
Bedömning utifrån Agenda 2030
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen.
18. Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om granskning detaljplan för
Kyrkeby 3:33 och 3:34, Jörlandaskolan
Bedömning utifrån Agenda 2030
Ärendet berör mål 4 om god utbildning för alla.
24. Igångsättning av ombyggnation av Kyrkenorumskolan
Bedömning utifrån Agenda 2030
Ärendet berör mål 4 om god utbildning för alla och mål 7 om hållbar energi för alla.
29. Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar
Bedömning utifrån Agenda 2030
Ärendet är administrativt och berör därför inte särskilt något av målen i Agenda
2030.
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Tjänsteskrivelse
2021-05-06

Marcus Starcke
Sektorchef

Dnr KS 2021/431

Till kommunstyrelsen

Hävning av hyresavtal gällande Hotell Reis
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen om hävning av hyresavtal
gällande hotell Reis. Enligt överenskommelsen ska kommunen ersätta hyresvärden med 4 500
tkr för att häva avtalet. Vidare ska hyresavtalet upphöra att gälla 2021-06-30 utan några krav
på återställning av lokalen. Finansiering kan inte ske inom ram. Då kommunen som helhet
prognostiserar ett stort överskott vid årets slut godkänns att sektor stödfunktioner redovisar
underskottet i bokslutet.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun har sedan 2015 hyrt andra våningen på hotell Reis. Inledningsvis
användes lokalen till boende för ensamkommande barn. Under 2016-2019 användes lokalen
till nyanlända vuxna i singelhushåll. Idag har kommunen ingen verksamhet i lokalen, då
fastigheten håller mycket låg standard. Förvaltningens bedömning är att det inte finns behov
av lokalerna.
Hyresavtalet löper fram till slutet av 2025 och den årliga hyran överstiger 1000 tkr. Av
hyresavtalet framgår att kommunen är skyldig att återställa lokalerna till ursprungligt skick i
samband med hyresavtalets upphörande. Som ett led i att se över externa hyresavtal har
förvaltningen förhandlat med ägarna till Reis om ett upphörande av hyresavtalet i förtid.
Beskrivning av ärendet
Stenungsunds kommun tecknade i slutet av 2014 ett hyresavtal gällande hotell Reis på
Göteborgsvägen i centrala Stenungsund för att hantera ett ökat antal ensamkommande.
Inledningsvis användes lokalen som boende för ensamkommande flickor. Under 2016-2019
användes emellertid lokalen till nyanlända vuxna i singelhushåll. Idag har kommunen inget
behov av lokalen.
Hyresavtalet
Hyresavtalet gäller till och med 2025-12-31 och kan inte sägas upp. Kommunen ska senast
vid avtalets upphörande återställa lokalen i ursprungligt skick eller i av hyresvärden godkänt
skick. Hyran uppgår till cirka 1000 tkr per år.
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Tjänsteskrivelse
2021-05-06

Dnr KS 2021/431

Detaljplan, bygglov och eventuella användningsområden för hotell Reis
Hotell Reis ligger på Göteborgsvägen i centrala Stenungsund. I detaljplanen från 1951 finns
inga bestämmelser om fastighetens användning. Planen tillåter dock byggnad i två våningar
på den i planen angivna ytan. Idag är byggrätten maximalt utnyttjad vilket gör att bebyggelsen
inte kan utökas genom någon typ av tillbyggnad. Det förekommer avvikelser i form av en
uteservering på kommunal mark planlagd som gång och cykelväg. Dessutom står en
komplementbyggnad och en del av den sammanhängande byggnaden på Göteborgsvägen på
prickad mark. Eventuella ytterligare avvikelser från planen behöver prövas. Tidigare
avvikelser kommer då att vägas in. Befintligt bygglov tillåter butik och restaurang i entréplan,
hotell och boende i hela byggnaden samt tillfälligt boende. En utökning med byggnadsytan,
exempelvis för att bygga ut byggnaden med ytterligare en våning, skulle kräva en ny
detaljplan.
Ägaren ansökte 2014 om planbesked för att möjliggöra om- och tillbyggnad genom att höja
våningshöjden till tre våningar, utöka byggrätten något åt väster och på gården samt
permanenta byggrätterna för de byggnader som står på prickad mark.
Samhällsbyggnadsutskottet beviljade planansökan mot bakgrund av att det är angeläget att
förnya äldre planer. Förvaltningens bedömning är att ett planarbete är förenat med stora risker
bland annat på grund av att fastigheten står på säkerhetslinjen, farligt gods förekommer på
järnvägen och närheten till järnvägen och placeringen på Göteborgsvägen orsakar buller.
Förvaltningen har under en längre tid fört samtal med hyresvärden om förutsättningarna för
kommunen att i förväg lämna hyresavtalet.
Hävning av hyresavtalet
Hyresvärden och förvaltningen har förhandlat fram en överenskommelse om hävning av
nuvarande hyresförhållanden. Avtalet innebär att kommunen erlägger hyra till och med 202106-30. Efter detta datum får inga ytterligare hyror ställas ut. Vid detta datum ska kommunen
ha lämnat fastigheten och kommunens inventarier ska då vara bortforslade. Stenungsunds
kommun lämnar fastigheten i befintligt skick, det vill säga skrivningar i avtalet om att
återställa lokalen ska inte tillämpas. Kommunen betalar hyresvärden 4 500 tkr. Genom
hävningsavtalet är kommunens och hyresvärdens förehavande gällande hotell Reis avslutade.
Ekonomiska konsekvenser
I den upprättade överenskommelsen framkommer att kommunen ska erlägga en hyra på 4 500
tkr jämte lagstadgad mervärdesskatt. Den totala fakturasumman uppgår därmed till 5 625 tkr.
Kommunen återsöker all ingående moms, vilket innebär att nettokostnaden för kommunen
uppgår till 4 500 tkr.
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Finansiering av hävningen kan inte ske inom ram. Då kommunen som helhet prognostiserar
ett stort överskott vid årets slut föreslås att sektor stödfunktioner redovisar underskottet i
bokslutet.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet rör hävning av ett hyresavtal. Förvaltningen bedömer därför inte att ärendet har några
konsekvenser för barn.
Juridiska bedömningar
Genom att kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om hävning avslutas
hyresförhållandet mellan kommunen och hyresvärden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-03
Överenskommelse om hävning av avtal
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Erica Bjärsved
Ekonomichef

Beslut skickas till
Marcus.starcke@stenungsund.se
Erica.bjarsved@stenungsund.se
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ÖVERENSKOMMELSE
om hyresförhållandets upphörande
Mellan Parterna
1. Stenungsunds kommun, org. nr. 212000-1298, (”Hyresgästen”)
och
2. R & B Göteborgsvägen AB, org. nr. 556746-9381, (”Hyresvärden”)
har träffats följande överenskommelse om upphörande av hyresförhållandet på fastigheten Stenungsund Stenung 13:1, med adress Göteborgsvägen 2-4, STENUNGSUND.
Mellan Parterna gäller hyresförhållande enligt hyresavtal som träffats år 2014 för hyrestiden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2025, bilaga 1 (”Hyresförhållandet”).
På grund av ändrade förhållanden utanför Hyresgästens kontroll, önskar Hyresgästen
avsluta hyresförhållandet före kontraktstidens utgång. Under hyrestiden har omfattande
slitage och skador uppkommit i byggnaden, vilket åligger Hyresgästen att åtgärda, vid
äventyr att Hyresvärden utför åtgärderna på Hyresgästens bekostnad. Åtgärdskostnaderna
uppgår till ansenligt belopp. Mot denna kortfattade bakgrund har Parterna enats om
följande överenskommelse om avvecklingen av Hyresförhållandet.
1. Avtalad hyra och övriga avtalade kostnader och tillägg skall erläggas för tiden till
och med den 30 juni 2021. Betalning har skett.
2. Hyresgästen skall ha avflyttat från lokalerna senast den 30 juni 2021, varvid
lokalerna skall vara tömda på Hyresgästens tillhörigheter och grovstädade.
3. Hyresgästen befrias från sin skyldighet att återställa lokalerna i ursprungligt, eller
i av Hyresvärden godkänt skick, och även att alternativt till Hyresvärden utge
ersättning härför. Lokalerna återlämnas således i befintligt skick. Hyresgästen
ansvarar dock för lokalerna, i enlighet med hyreskontraktet, till och med angiven
avflyttningsdag.
4. Hyresgästen skall till Hyresvärden utge en hyresersättning om
SEK/fyramiljonerfemhundratusen/(4.500.000), jämte lagstadgad mervärdeskatt,
således sammanlagt SEK 5 625 000, att betalas mot av Hyresvärden upprättad
särskild faktura. Betalning skall ske senast den 30 juni 2021.
5. Denna överenskommelse är villkorad av, att kommunen behörigt organ godkänner
överenskommelsen, om så inte sker gäller hyresförhållandet oförändrat, med de
förpliktelse och rättigheter som följer med hyreskontraktet.
6. Sedan denna överenskommelse har fullgjorts, är Parternas mellanhavande rörande
Hyresförhållandet slutligt reglerade.
Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka Parterna erhållit ett
exemplar vardera.
Stenungsund, _____ /_____ 2021
För Stenungsunds kommun

För R & B Göteborgsvägen AB

__________________________________

__________________________________
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Till kommunfullmäktige

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utse
1. ordförande Katja Nikula (S) till ansvarig utgivare för sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden på stenungsund.se.
2. förste vice ordförande Birgit Lövkvist (V) som ersättare till ansvarig utgivare efter
ordförande.
3. andra vice ordförande Lillemor Arvidsson (M) som ersättare till ansvarig utgivare
efter ordförande och förste vice ordförande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via internet. Eftersom direktsändningar via
internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen
anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio
och tv.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds i realtid på kommunens hemsida. Alla som
önskar har därmed möjlighet att ta del av sändningarna. Enligt reglerna i
yttrandefrihetsgrundlagen bedöms direktsändningar via internet som radioprogram och
därmed behöver kommunen anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till
Myndigheten för press, radio och tv.
Webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden sker i begränsad omfattning och
omfattar i princip enbart direktsända debatter. Sådana sändningar utgör enligt
yttrandefrihetsgrundlagen direktsändning av dagshändelser. Det medför att kommunen
visserligen behöver anmäla sändningsverksamheten till Myndigheten för press, radio och tv,
men att reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen om bland annat yttrandefrihetsbrott, ansvar och
åtal inte är tillämpliga.
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Anmälan om utgivare
Av yttrandefrihetsgrundlagen följer en skyldighet för den som bedriver verksamheten, i detta
fall kommunfullmäktige, att se till att det alltid finns en ansvarig utgivare för verksamheten
och anmäla den till Myndigheten för press, radio och tv. Utgivaren bestämmer enligt
yttrandefrihetsgrundlagens regler över sändningarnas innehåll och ingenting får
sändas mot hans eller hennes vilja. De formella kraven som ställs på en utgivare är att
utgivaren ska vara myndig, bosatt i Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha förvaltare.
Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under kortare
perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven på en
ställföreträdande utgivare är detsamma som för en utgivare. Även en ställföreträdande
utgivare ska vara utsedd av fullmäktige och anmäld till Myndigheten för press, radio och tv.
Utgivaren och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska också vara angivna på
kommunens webbplats. Ett uppdrag som utgivare kan återkallas av den som utsett utgivaren
och en utgivare kan även själv avsäga sig sitt uppdrag.
Enligt kommunallagen (2017:725) är det kommunfullmäktiges ordförande som ansvarar för
ordningen vid kommunfullmäktiges sammanträden. Ordförande är också den som enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning har möjlighet att avbryta sammanträdet och sändningarna
vid behov. Det bör därför ligga på dennes ansvar att även vara ansvarig utgivare för
direktsändningar av mötet eftersom den ansvarige utgivaren ska ha kontroll över innehållet
som sänds och ha möjlighet att bryta sändningen om det skulle krävas. Förvaltningen föreslår
därför att kommunfullmäktiges ordförande utses som ansvarig utgivare samt att förste
respektive andre vice ordförande ersätter kommunfullmäktiges ordförande vid frånvaro.
Utgivarens ansvar
Huvudregeln är att utgivaren är ansvarig för de yttrandefrihetsbrott som begås under en
grundlagsskyddad sändning. Yttrandefrihetsbrotten utgörs av bland annat hets mot folkgrupp,
förtal och offentliggörande av sekretessbelagd handling. Den som drabbas av
yttrandefrihetsbrott kan rikta skadeståndsanspråk mot såväl utgivare som den som driver
verksamheten. Vid direktsändningar av dagshändelser har emellertid reglerna om bland annat
tryckfrihetsbrott och ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen undantagits. Eventuella
överträdelser faller istället under allmänt åtal. Det innebär att var person för sig svarar för sina
yttranden under sändningen.
Publicering av personuppgifter
I yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen finns ett s.k. grundlagsskydd som
syftar till att skydda den enskildes yttrandefrihet och tryckfrihet gentemot det offentliga.
Grundlagsskyddet innebär bland annat att dataskyddsförordningens regler inte ska gälla när
någon behandlar personuppgifter i samband med utövande av sin yttrande- eller
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informationsfrihet. En kommun kan dock inte åberopa grundlagsskyddet utan ska följa
reglerna i dataskyddsförordningen.
Kommunfullmäktiges webbsändningar finns tillgängliga på kommunens hemsida för att
allmänheten ska kunna se dessa i efterhand. Reglerna i dataskyddsförordningen måste följas
eftersom webbsändningarna innebär att personuppgifter publiceras och därmed behandlas.
Med personuppgifter avses alla uppgifter som gör att man kan identifiera en fysisk nu levande
person. Alla behandlingar av personuppgifter måste ske utifrån att det finns en rättslig
grund för att få behandla personuppgiften. Webbsändning från sammanträden med
kommunfullmäktige anses falla inom ramen för den rättsliga grunden uppgift av
allmänt intresse. Då ett allmänt intresse anses föreligga behövs inget samtycke inhämtas från
enskilda. Detta gäller under förutsättning att den enskildes personliga integritet inte kränks.
Innan filmningen påbörjas bör deltagarna alltid informeras om sändningen och hur materialet
kommer att hanteras vidare. Kommunen måste även ha rutiner för att tillse att inget kränkande
direktsänds eller läggs ut på nätet i varje enskilt fall, det vill säga vid filmningen och den
vidare hanteringen av varje enskilt möte. Personuppgifterna ska inte heller behandlas längre
än vad som är nödvändigt, sändningarna publiceras därför under 10 dagar och tas sedan bort
från hemsidan för att därefter hanteras i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan.
Kommunstyrelsen har personuppgiftsansvaret för webbsändningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Barnkonsekvensanalys
Med hänsyn till ärendets administrativa karaktär bedöms ärendet inte medföra några särskilda
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-04
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Hanna Freij
Kommunikationschef

Beslut skickas till
cecilia.vilen@stenungsund.se
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Till kommunstyrelsen

Gallringsutredning av äldre handlingar på Nösnäsgymnasiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att handlingar som rör tjänstefördelningar och läsårets
organisation från Nösnäsgymnasiet, daterade 1977 – 1990 ska gallras i sin helhet.
Sammanfattning av ärendet
En inventering av arkivhandlingar i Nösnäsgymnasiets arkivlokaler har resulterat i en
gallringsutredning. En gallringsutredning är en utredning där det undersöks om vissa
arkivhandlingar fortsatt ska bevaras eller ska kunna gallras (förstöras).
De handlingar som varit aktuella för utredning är tjänstefördelningar som är handlingar
rörande planering av lärarens arbetstid samt lärarens organisation som innefattar
ansökningshandlingar om statliga medel. Handlingarna är daterade från 1977 - 1990, då
skolstyrelsen hade huvudmannaskapet.
Kommunstyrelsen har övertagit skolstyrelsens handlingar och har bestämmanderätt i frågan
om handlingarna kan gallras eller inte. Gallringsutredningen föreslår att handlingarna gallras i
sin helhet.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen är idag är huvudman och arkivbildare för gymnasiets verksamhet, vilket
innebär det yttersta ansvaret för den dokumentation som uppkommer i verksamheten.
Kommunstyrelsen har också tagit över arkivhandlingar från tidigare arkivbildare för
gymnasiets verksamhet, skolstyrelsen (1977–1991), barn- och utbildningsnämnden (1992)
samt utbildningsnämnden 1993–1996. De äldre handlingarna som finns kvar förvaras idag i
Nösnäsgymnasiets arkivlokaler. Genomgång av arkivhandlingarna har nyligen genomförts
och det fanns önskemål om att värdera huruvida vissa äldre handlingar fortsatt ska bevaras
eller om de kan gallras.
Det handlingar som värderats är daterade från skolstyrelsens tid och utgörs av
tjänstefördelningar samt läsårets organisation. Tjänstefördelningar innefattar handlingar som
rör planering av lärares tid- och arbetsfördelning och lägger grunden för en gymnasieklass
läsårsschema. Läsårets organisation motsvarar ansökningshandlingar om statliga finansiella
medel till den dåvarande länsskolenämnden (1958 - 1991).
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Eftersom det inte tagits några tidigare gallringsbeslut eller finns några andra föreskrifter
angående denna typ av handlingar behöver kommunstyrelsen fatta ett beslut i frågan. Inga
handlingar får gallras eller slängas om det inte följer av en särskild instruktion av
kommunstyrelsen.
För att bedöma om handlingarna kan gallras har en gallringsutredning genomförts. Vid
bedömningen har samråd mellan gymnasiet och kommunarkivarie skett.
Den samlade bedömning är att handlingarna kan gallras i sin helhet.
Bedömningen har tagit sin grund i Riksarkivet och SKR föreskrifter om gallring.
Barnkonsekvensanalys
Förvaltningen bedömer att handlingarna kan gallras utan att detta påverkar barn. Gallringen
avser äldre handlingar som har bedömts ha ringa betydelse för både verksamheten och
allmänheten.
Juridiska bedömningar
En gallringsutredning har genomförts som har tagit hänsyn till Riksarkivets allmänna råd om
bevarande och gallring av handlingar i kommunernas och landstingens skolväsendes arkiv
(RA-FS 1994:8) samt SKR (då SKL) och Riksarkivets råd Bevara och gallra 2. Gallringsråd
för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-17
Gallringsutredning av äldre handlingar på Nösnäsgymnasiet 2021-03-17
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson
Sektorchef

Niclas Brattefors
Verksamhetschef
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Erika Samuelsson
Kommunarkivarie

Gallringsutredning av äldre handlingar på Nösnäsgymnasiet
Bakgrund
Nösnäsgymnasiet grundades 1977 och organiserades då under den kommunala obligatoriska
nämnden skolstyrelsen. Under tidigt 1990-tal upphörde skolstyrelsen vara en obligatoriskt
nämnd i Sveriges kommuner och Stenungsunds kommun valde då att ansvaret för
gymnasieverksamheten 1992 skulle övergå till den nyinstiftade barn- och
utbildningsnämnden. Följande år ersattes barn- och utbildningsnämnden av
utbildningsnämnden och slutligen 1996 övertog kommunstyrelsen tillsvidare ansvaret.
Kommunstyrelsen förvarar idag arkivhandlingar från de tidigare myndigheterna och man har
vid en genomgång av arkivmaterialet funnit handlingar som man vill ska ingå i en
gallringsutredning. En utredning som värderar huruvida dessa handlingar fortsatt ska bevaras
eller om de kan gallras.
Tidigare gallringsbeslut angående denna typ av handlingar har inte identifierats och det har
heller inte funnits några föreskrifter om dessa i kommunens dokumenthanteringsplaner.
Det handlingar som är aktuella för gallringsutredningen är:
Tjänstefördelning
Vi varje läsår gjordes en så kallad tjänstefördelningen för respektive lärare.
Tjänstefördelningen satte grunden för läsårsschemat. Handlingarna över tjänstefördelningar
omfattar ca åren 1977 – 1990 och är en beskrivning över de timmar som en lärare skulle
undervisa.
Läsårets organisation
Vid varje läsår ansökte skolstyrelsen om ”läsårets organisation”, Detta innebar att man
ansökte om stadsbidrag/medel hos Länsskolenämnden i Göteborgs och Bohus län för att
bedriva verksamhet. Handlingarna över läsårets organisation omfattar ca åren 1977 – 1990
och består av ansökningar, med bilagor, beslut och korrespondens med Länsskolenämnden i
Göteborgs och Bohus län. Länsskolenämnden var den inrättning, (verkade mellan 1958-1991),
som fördelade statligt medel för att skolverksamhet skulle kunna bedrivas runt om i Sverige.
Gallringsutredning
Huvudregeln är att arkiven ska bevaras. I arkivlagen 10 § medges dock att sådana allmänna
handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ändamålen 3 § arkivlagen får gallras.
Följande ändamål ska beaktas:
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rätten att ta del av allmänna handlingar
behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
forskningens behov.

Syftet med att hantera handlingar rörande tjänstefördelningar är för att kunna planera lärarens
tid och ta fram ett läsårschema. Tjänstefördelningarna var inget underlag för lärarens
lönesättning, utan det fanns andra underlag som täckte detta syfte. I närtid till att handlingarna
upprättades har dessa varit till vikt för verksamheten och läraren för att planera sitt arbete,
men efter det blir handlingarna relativt fort betydelselösa. Utifrån ett forskningsperspektiv så
kan handlingarna delvis spegla hur undervisningen organiserats. Det finns dock annan
bevarad dokumentation exempelvis diarieförda handlingar, scheman, verksamhetsberättelser,
betygsdokumentation m.m. som kan visa på hur undervisningen sett ut.
Syftet med att hantera handlingar rörande läsårets organisation, d.v.s. handlingar rörande
ansökningar om medel har varit för att för att finansiellt kunna bedriva verksamheten. I närtid
till att handlingar har upprättats har dessa varit av stor vikt för verksamheten och även för att
allmänheten ska ha möjlighet till insyn i hur mycket medel ett gymnasium tilldelas.
Stadsbidragshandlingar utgör även ekonomiska underlag och bör således även bevaras en
längre tid för att granskning och revision ska vara möjliga att genomföra.
I Riksarkivets föreskrifter Allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar i
kommunernas och landstingens skolväsendes arkiv (RA-FS 1994:8) bedöms att
stadsbidragshandlingar kan gallras efter 10 år. För övrigt framhålls det i föreskrifterna att
handlingarna inte behövs bevaras för att tillgodose forskningens behov: ”För forskning och
för användning av handlingarna på längre sikt hänvisas till de handlingar som bevaras hos
statliga myndigheter”. I Riksarkivet senaste föreskrifter tillsammans med SKR (då SKL)
Bevara och gallra 2. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners
utbildningsväsende anges samma föreskrifter om gallring efter 10 år.
Motivering till gallring
Bedömningen är att både handlingar som rör tjänstefördelningar och läsårets organisation kan
gallras i sin helhet utan att det inskränker arkivets möjlighet att tillgodose allmänhetens rätt
till insyn eller förvaltningens, rättskipningens och forskningens behov av information i
enlighet med arkivlagen (§ 3). Motivet till att gallra tjänstefördelningar är för att det anses
sakna fortsatt värde för verksamheten och att forskningens behov kan tillgodoses genom att
andra bevarandehandlingar kan spegla verksamheten. Motiveringen till att gallra handlingar
rörande läsårets organisation utgår från riksarkivets bedömning om att denna typ av
handlingar kan gallras och att förvaltningen inte kan finna några andra motiv att bevara
handlingarna.
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Till kommunstyrelsen

Gallringsutredning av allmänna handlingar IT-systemet Duostation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informationen i IT-systemet Duostation ska gallras.
Inventarieförteckningarna över IT-utrusning som lagras i systemet ska dock innan
nedstängning exporteras och lagras separat under administrationsfunktionens ansvar i sju år
innan även dessa ska gallras.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun har använt sig av IT-systemet Duostation för inventering av ITutrustning samt support-/helpdeskärenden. Eftersom kommunen numera köper Soltak AB:s
IT-tjänster har kommunen upphört använda Duostation och informationen i systemet har
blivit inaktuell för förvaltningen.
Det finns ett önskemål om att avveckla Duostation och därmed gallra de allmänna handlingar
som finns i systemet.
Kommunstyrelsen har bestämmanderätt i frågan om handlingarna ska gallras eller inte. En
gallringsutredning har genomförts med ett förslag om gallringföreskrifter.
Beskrivning av ärendet
Duostation är ett IT-stöd som Stenungsunds kommun har använt sedan 2010 som ett system
för inventering av IT-utrustning. Där har ingått uppgifter om allt i från datorer, skrivare till
servrar med mera. Duostation har utöver detta även använts för att hantera support/helpdeskärenden. Administrationen av dessa delar på IT-området har succesivt övergått till
kommunens IT-bolag Soltak AB som bildades 2014. De inventarieförteckningar som lagras i
Duostation beskriver IT-utrusning från kommunens gamla IT-miljö. Miljön har fasats ut och
det finns endast ett fåtal aktiva objekt från den gamla IT-miljön kvar i systemet.
Informationen om dessa objekt behöver dock förvaltningen inte längre och Soltak AB har
tilldelats de uppgifter som de behöver för att bedriva inventeringen idag.
Det finns ett kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt önskemål om att kunna stänga ner IT systemet Duostation vilket innebär att de allmänna handlingar som finns i systemet kommer
att gallras.
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Kommunstyrelsen bestämmer över hur sina allmänna handlingar ska hanteras. Detta innebär
att inga handlingar får gallras eller slängas om det inte följer av en särskild instruktion av
kommunstyrelsen, exempelvis en dokumenthanteringsplan. Sedan 2004 har kommunstyrelsen
gett anvisningar i dokumenthanteringsplanerna för IT-enheten att support-/helpdeskärenden
ska gallras efter 1 år. Ärendena har dock lagrats kvar i systemet.
I dokumenthanteringsplanerna har det även beslutats att inventarierna över IT-utrustning ska
bevaras för alltid. Förvaltningen har trots detta velat pröva om informationen rörande
inventarierna kan gallras och det har därmed genomförts en gallringsutredning.
Förvaltningens samlade bedömning är att inventarieförteckningarna över IT-utrustning får
gallras efter sju år. Förvaltningen föreslår att förteckningarna ska exporteras som excelfiler
och under de sju åren lagras separat på annan förvaringsyta.
Efter att excelfilerna har exporterats föreslås att Duostation avvecklas och all övrig
information i systemet gallras.
Barnkonsekvensanalys
Förvaltningen bedömer att handlingarna kan gallras utan att detta påverkar barn.
Juridiska bedömningar
Vid bedömningen har hänsyn tagits till lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-17
Gallringsutredning av allmänna handlingar IT-systemet Duostation
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Lars Lidén
Digitaliseringschef

448

Bilaga
2021-03-17

Dnr KS 2021/289

Erika Samuelsson
Kommunarkivarie

Gallringsutredning av allmänna handlingar IT-systemet Duostation
Bakgrund
Från och med 2010 har Stenungsunds kommun använt sig av IT-systemet Duostation för
hantering av kommunens IT-utrustning. Systemet har fungerat som en inventarieförteckning
för allt ifrån datorer, skrivare till servrar med mera. I systemet har det även hanterats support/helpdeskärenden. När kommunens IT-bolag SOLTAK bildades 2014 tog bolaget succesivt
över hantering av supporten samt ansvarat för inventeringen av kommunens IT-utrusning.
Duostation har idag försatts i viloläge och förvaltningen har inte längre behov av
informationen i systemet. Uppgifterna i systemet rör IT-utrusning från Stenungsunds
kommuns gamla IT-miljö som fasats ut. Det finns endast ett fåtal aktiva objekt från den gamla
IT-miljön i systemet. Informationen om dessa objekt behöver dock förvaltningen inte längre
och SOLTAK har tilldelats de uppgifter som de behöver för att bedriva inventeringen idag.
Det finns därmed ett kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt önskemål om att kunna stänga
ner Duostation vilket innebär att den information som finns i systemet kommer att gallras.
Kommunstyrelsen beslutade 2004-06-01 (Dnr: 0649/03), i och med antagande av en
dokumenthanteringsplan för IT-enheten att support-/helpdeksärenden ska gallras efter 1 år.
Dessa uppgifter har dock fortsatt lagras kvar i systemet. I dokumenthanteringsplanen
beslutades även att inventeringar av IT-utrustning ska bevaras (för alltid). Dessa beslut om
gallringsföreskrifter/bevarande finns även med i den senast uppdaterade
dokumenthanteringsplanen från 2016-05-09 (Dnr: 0215/16). Förvaltningen vill dock pröva
om informationen rörande inventeringen av IT-utrustningen kan gallras i Duostation och det
har därmed initierats en gallringsutredning.
Gallringsutredning
Huvudregeln är att arkiven ska bevaras. I arkivlagen 10 § medges dock att sådana allmänna
handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ändamålen 3 § arkivlagen får gallras.
Följande ändamål ska beaktas:
1
2
3

rätten att ta del av allmänna handlingar
behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
forskningens behov.

Syftet med Duostation har delvis varit för att överblicka, och kontrollera status på ITutrustning.
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Systemet har gjort det möjligt för förvaltningen att kunna bevaka när utrusning behöver ställas
av och när ny utrustning behöver beställas in. Idag behövs inte informationen längre för att
förvaltningen ska kunna bedriva sin verksamhet. Inventarieförteckningar kan dock betraktas
som ett ekonomiskt underlag och bör därmed följa lagen (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) krav på ett bevarande på minst sju år.
Ett skäl för att bevara informationen med hänsyn till forskningens behov skulle potentiellt
vara för att kunna göra det möjligt att se vilken typ, hur stor mängd och hur ofta IT-utrusning i
Stenungsunds kommun byttes ut. Spår av uppgifter om detta kan dock återfinnas i
kommunens ekonomihandlingar och avtal.
Resultat och motivering till gallring
Bedömningen är att informationen i Duostation kan gallras och att systemet kan ställas av
utan att det inskränker på arkivets möjligheter att tillgodose allmänhetens rätt till insyn eller
förvaltningens, rättskipningens och forskningens behov av information i enlighet med
arkivlagen (§ 3). Handlingarna rörande support-/helpdeskärenden bedöms kunna gallras
utifrån kommunstyrelsens tidigare beslut. Inventarieförteckningen bedöms även kunna gallras
i beaktande till att informationen inte längre är aktuell för förvaltningen och att den inte
behövs sparas för att tillgodose forskningen behov. Motiveringen till att forskningens behov
kan tillgodoses är med anledning av att spår av informationen går att återfinna i andra
bevarandehandlingar.
I bedömningen har man dock kommit fram till att inventarieförteckningen utgör ett
ekonomiskt underlag och får först får gallras efter 7 år för att granskning och revision ska
kunna tillämpas. Inventarieförteckningarna ska exporteras från Duostation och sparas ner som
excelfiler på en separat lagringsyta. Administrationsfunktionen ansvarar för att lagra filerna
under hela gallringsfristen. Systemet Duostation ska stängas ner och all övrig information i
systemet gallras.
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Utvecklingsledare
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Till kommunstyrelsen

Undantag för avgiftsbelagd personalparkering på grund av Covid-19
pandemin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att personalparkering ska vara avgiftsfri från och med 1 januari till
den 31 december 2021 vid kommunhuset och grusparkeringen på CW Borgs väg.
Kommunstyrelsen beslutar att retroaktivt återbetala de som betalat för personalparkering för
2021 vid kommunhuset och grusparkeringen på CW Borgs väg.
Finansiering kan inte ske inom ram. Då kommunen som helhet prognostiserar ett stort
överskott vid årets slut godkänns att sektor stödfunktioner redovisar underskottet i bokslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens beslutade den 20 februari 2017 (§34) att avgiftsbelägga personalparkering
vid kommunhuset och grusparkeringen på CW Borgs väg. Med anledning av att distansarbete
ska premieras föreslår förvaltningen att personalparkering ska vara avgiftsfri under 2021.
Anledningen är att parkeringsavgift inte bör tas ut när medarbetare uppmanas att arbeta
hemifrån och då inte nyttjar parkeringsplatserna. Avgiftsfri personalparkering är egentligen en
skattepliktig förmån, men riksdagen har fattat beslut om en tillfällig skatte- och avgiftsfrihet
för förmån av fri parkering under 2021.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsens beslutade den 20 februari 2017 (§34) att avgiftsbelägga personalparkering
vid kommunhuset och grusparkeringen på CW Borgs väg. Detta började gälla från om med 1
januari 2017. Avgiften uppräknas årligen enligt Stenungsundshems prissättning. Idag är
kostnaden 2194 kr per år alternativt 731 per tertial. En av anledningar till detta beslut var att
fri parkering i anslutning till arbetsplatsen för en anställd med en egen bil i princip är en
skattepliktig förmån.
Nuläge
Den 19 december 2020 beslutade kommunledningen att alla medarbetare som har möjlighet
att arbeta på distans ska arbeta på distans. Detta följde de rekommendationer som kommit från
Folkhälsomyndigheten. Förvaltningen bedömer att då det funnits rekommendationer från
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såväl Stenungsunds kommun som Folkhälsomyndigheten att i möjligaste mån arbeta hemifrån
bör avgiftsfri parkering införas för personalen på kommunens personalparkeringar.
Anledningen till detta är att medarbetare betalt för en parkeringsplats de sedan uppmanats inte
nyttja.
Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för fri parkering
Avgiftsfri personalparkering vid kommunhuset och på CW Borgs väg är en skattepliktig
förmån.
Detta gäller dock inte under 2021 då riksdagen den 21 april 2021 har fattat beslut om en
tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering. Detta på grund av Covid-19
pandemin. Utifrån riksdagens beslut generar inte en avgiftsfri parkering någon förmån vilket
också underlättar hanteringen för förvaltningen samt påverkar varken den enskilde
medarbetaren eller kommunen vad gäller skattepliktiga förmåner. Den nya lagen träder i kraft
den 1 maj 2021. Skattefriheten gäller dock retroaktivt från 1 januari 2021 till den 31 december
2021.
Undantaget vad gäller tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering fanns även
under 2020 men då kommunen inte hade en uttalad uppmaning till anställda att arbeta
hemifrån anser heller inte förvaltningen att en återbetalning för de som betalt för
personalparkering för 2020 ska anses vara rimlig.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen påverkas genom en minskad intäkt kopplad till parkeringstillstånd. Intäkten
uppgick 2020 till 295 476 kr, vilket kan ge ett riktmärke om vad intäkten för 2021 skulle
kunna varit. Redan inbetalade parkeringsavgifter kommer att återbetalas från om 1 januari
2021, detta uppgår till i slutet av april 2021 till 106 563 kr. Utöver utebliven intäkt kan
återbetalningen generera administrativa kostnader.
Finansiering kan inte ske inom ram. Då kommunen som helhet prognostiserar ett stort
överskott vid årets slut godkänns att sektor stödfunktioner redovisar underskottet i bokslutet.
Barnkonsekvensanalys
Förvaltningen bedömer att detta beslut inte får några konsekvenser för barn.
Juridiska bedömningar
Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen för en anställd med en egen bil är i
princip en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet, det vill säga priset
som den anställda själv skulle få betala för en jämförbar parkeringsplats i närheten av
arbetsplatsen. En arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplatser för sina anställda måste
för att kunna uppfylla sin skyldighet att redovisa förmånerna göra en beräkning av
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marknadsvärdet. Vidare krävs ett underlag som visar vilka anställda som nyttjat parkeringen
och i vilken omfattning.
Om kringliggande parkeringar som kan nyttjas av anställda under arbetsdagarna har
varierande pris och ligger på olika avstånd kan ett medelvärde anses som ett skäligt
förmånsvärde. Om kringliggande parkeringar som kan nyttjas av anställda är gratis är
marknadsvärdet noll och ingen beskattning sker.
Verksamhetsmässiga bedömningar
En avgiftsfri parkering kan bidra med såväl ökat bilåkande som en ökad efterfrågan på
parkeringsplatser vid kommunhuset, vilket kan innebära att platsbrist uppstår. Förvaltningen
bedömer dock att distansarbetet kommer att fortsätta året ut i högre grad än innan pandemin,
oavsett styrande rekommendationer från arbetsgivare eller Folkhälsomyndigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-28

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef
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Till kommunfullmäktige

Möjliggörande av digitalt deltagande på valnämndens
sammanträden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans i valnämnden genom att
komplettera nämndens reglemente med följande:
12 §
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Eftersom det kan förekomma
sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. Nämndens
presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är uppfyllda. Nämnden får bestämma
vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Paragraf 12 § ska gälla till och med 31 december 2021. Därefter ska paragrafen upphöra att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter i
kommunstyrelsen på distans. Motsvarande möjlighet finns inte i valnämnden. Förvaltningen
föreslår att valnämndens reglemente kompletteras med en bestämmelse om att nämnden får
sammanträda på distans om särskilda skäl föreligger.
Beskrivning av ärendet
Juridiska utgångspunkter

Enligt 6 kapitlet 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Av förarbetena framkommer att
deltagandet på distans i sådant fall ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
Möjligheten att delta på distans infördes i kommunallagen i syfte att underlätta för
förtroendevalda i glesbygdskommuner med stora pendlingsavstånd där det finns praktiska
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svårigheter för förtroendevalda att infinna sig fysiskt vid sammanträden. Varje kommun avgör
själv i vilken utsträckning som beslutsfattande på distans ska vara tillåtet inom kommunen.
Kommunallagens regler möjliggör att vissa ledamöter kan få delta på distans men det är inte
rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämndsammanträde kan delta på distans. I förarbetena
framhåller lagstiftaren vikten av det fysiska mötet och dess möjligheter till informella
kontakter och åsiktsutbyten. Deltagande på distans bör i första hand bör betraktas som ett
komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade
kunnat genomföras.
Om kommunen vill utnyttja möjligheten att låta ledamöter delta i en nämnds sammanträden
på distans måste kommunfullmäktige ta in föreskrifter om detta i nämndens reglemente.
I kommunallagen nämns bara möjligheten för ledamöter att delta på distans. Förvaltningens
bedömning är att även ersättare bör kunna ges denna möjlighet.
För att en ledamot ska anses som närvarande på distans måste följande minikrav vara
uppfyllda:
1. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
2. Deltagandet ska ske på sådant sätt att samtliga ledamöter kan se och höra varandra
3. Ledamöterna ska delta på lika villkor vilket innebär att även de ledamöter som deltar
på distans ska delta i debatter, få ta del av handlingar och delta i omröstningar.
Ovanstående minikrav innebär krav på tekniska förutsättningar för att deltagande på distans
ska kunna vara möjligt. Det måste finnas tekniska förutsättningar för att:
1. ledamöterna kan koppla upp sig så att de kan delta med ljud och bild samt se och höra
övriga ledamöter,
2. ledamöterna kan delta i debatter, ta del av samtliga handlingar - även sådana som
eventuellt delas ut under mötet, kunna delta i omröstningar – även slutna sådana,
3. den tekniska utrustningen genom t.ex. kryptering kan säkerställa att sekretesskyddade
uppgifter inte röjs och att personuppgiftsbehandlingen kan ske enligt kraven i GDPR.
Som tidigare nämnt anser lagstiftaren att deltagande på distans ska ses som ett komplement
till det fysiska mötet och att det inte är rättsligt prövat om ett helt sammanträde kan
genomföras digitalt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar dock att det med
hänvisning till den pågående pandemin kan anses motiverat att använda distansdeltagande
mer än vid ett normalläge. Utifrån förvaltningens bedömning torde det därför vara möjligt att
låta hela sammanträdet äga rum digitalt. Ordföranden och sekreteraren måste dock vara
fysiskt närvarande.
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Förvaltningen föreslår att en ledamot som vill delta på distans ska anmäla detta till kansliet
fyra dagar innan sammanträdet äger rum. Om ett helt nämndssammanträde ska genomföras
digitalt får själva kallelsen till det digitala mötet ses som att samtliga ledamöter har föranmält
sig till det digitala mötet. Ytterligare anmälan torde utifrån förvaltningens bedömning inte
behövas.
Tekniska förutsättningar
Förvaltningen bedömer att kommunen har tekniska förutsättningar för att genomföra digitala
sammanträden med ett fåtal närvarande, men att det även finns tekniska förutsättningar för att
genomföra helt digitalt möten för nämnden. Sammanträdena kommer att genomföras med
hjälp av Teams. Det är viktigt att framhålla att de som deltar på distans måste behärska den
tekniska lösningen och ha tillgång till en stabil internetanslutning. Av SKR:s promemoria om
sammanträden med nämnder under spridning av covid-19 framgår att ytterst kortvarigt
bortfall av ljud- eller bildöverföring bör vara kunna accepteras. Tillfälligt bortfall av
ljudöverföring bör dock generellt vara svårare att acceptera än bortfall av bildöverföring, då
ljudbortfall på ett mer direkt sätt påverkar möjligheten att delta på sammanträdet och
tillgodogöra sig den information som framkommer under sammanträdet.
Om bild- eller ljudöverföringen bryts mer varaktigt under sammanträdet kan det hanteras på
flera sätt. En ersättare kan tjänstgöra istället för den vars överföring brister och sammanträdet
kan ajourneras. Om flera distansdeltagare faller bort måste sammanträdet emellertid avslutas.
Det är viktigt att framhålla att om en ledamot avbryter sin tjänstgöring av annat skäl än jäv får
ledamoten återigen tjänstgöra endast om ersättarens tjänstgöring innebär att styrkebalansen
mellan partierna påverkats (nämndens reglemente 8 §).
Arvode vid deltagande på distans
Regler för arvodering av förtroendevalda finns i det av kommunfullmäktige antagna
arvodesreglementet för Stenungsunds kommun. Av 1 § framgår att tjänstgörande ledamöter,
närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till
sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det framgår av 8 § i
nämndens reglemente att ersättare har rätt att närvara vid ett sammanträde även om ordinarie
ledamot tjänstgör. Förvaltningens bedömning är därför att ersättare har rätt till samma
ekonomiska ersättning som ledamöter när de deltar på ett digitalt sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att inga ytterligare kostnader uppstår som ett resultat av det föreslagna
beslutet. Teknisk utrustning är redan inköpt och licenskostnaden för den aktuella
programvaran finansieras sedan tidigare inom ram.
Barnkonsekvensanalys
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Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-12
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Helena Maxon
Verksamhetschef

Beslut skickas till
sophie.nygren@stenungsund.se
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Till kommunfullmäktige

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svar på Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 daterat
2021-04-26 som sin eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport Grundläggande granskning 2020
Sammanfattning av ärendet
EY har genomfört en granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom
dokumentstudier och nämnddialoger.
EY:s samlade bedömning är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar
delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige har bestämt. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Därtill är deras samlade bedömning att
kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Revisionen har en rekommendation. EY:s bedömning är att beredningarna inte följer
anvisningarna i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende hur protokoll ska föras. De
konstaterar även att bristen på tydliga protokoll medför att det är svårt att följa beredningarnas
arbete under året. EY:s rekommendation är att säkerställa att beredningarna upprättar
protokoll på ett strukturerat sätt för att underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med
gällande riktlinjer och lagstiftning.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet avser interna revision av rutiner och processer och har inga direkta konsekvenser för
barn.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-06
Kommunstyrelsen svar på grundläggande granskning 2020, daterad 2021-04-26
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020
Missiv Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020
Anmälningsärende - Grundläggande granskning 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Björn Wikman

Kommunstyrelsen svar på Revisionsrapport - Grundläggande
granskning 2020
EY har genomfört en granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom
dokumentstudier och nämnddialoger.
EY:s samlade bedömning är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar
delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige har bestämt. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Därtill är deras samlade bedömning att
kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Granskningens rekommendationer
Kommunfullmäktiges beredningar
Bedömning 1: EY konstaterar att det fortfarande finns utvecklingsområden för beredningarna
avseende att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer kommunfullmäktige
beslutat. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredningarna följa reglerna i
kommunallagen avseende tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. Strukturen
avseende minnesanteckningarna skiljer sig dels mellan sammanträdena dels mellan
beredningarna. Enligt kommunallagen ska det vid sammanträden föras protokoll. EY:s
bedömning är att beredningarna inte följer anvisningarna i kommunfullmäktiges
arbetsordning avseende hur protokoll ska föras. De konstaterar även att bristen på tydliga
protokoll medför att det är svårt att följa beredningarnas arbete under året.
Rekommendation 1: Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll på ett strukturerat sätt
för att underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gällande riktlinjer och
lagstiftning.
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Kommunstyrelsens svar:
Kommunfullmäktiges presidie har tidigare beslutat om följande åtgärder:
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att standardisera mötesanteckningarna genom att
bestämma att alla anteckningar minst ska innehålla, tid, datum, deltagare och vilka punkter
som diskuterades.
Då rekommendation kvarstår från tidigare år föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktiges
presidie att säkerställa att implementering av tidigare beslut sker.

Kommunstyrelsen
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1. Sammanfattning
EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen,
myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar och har genomförts genom
dokumentstudier och revisionsdialoger.
Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag
för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och intern kontroll samt
måluppfyllelse. Granskningen avser verksamhetsår 2020.
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar delvis
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige har bestämt.
Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till kommunfullmäktiges
beredningar:


Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll på ett strukturerat sätt för att underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed.1 Den grundläggande granskningen syftar till att
besvara följande revisionsfrågor:


Har kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar säkerställt att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt?



Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill
säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.



Har kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna säkerställt en tillräcklig intern
kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens
styrmodell.

2.3. Ansvariga nämnder och avgränsning
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga utskott, tekniska myndighetsnämnden,
sociala
myndighetsnämnden,
överförmyndarnämnden2
samt
kommunfullmäktiges
beredningar.
2.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i föreliggande granskning beskrivs i
bilaga 2.

2.5. Metod
Granskningen har genomförts genom dialog med kommunstyrelsen och dokumentstudier.
Käll- och intervjuförteckning framgår av bilaga 4.

1

Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen.
2 Grundläggande granskning av den gemensamma överförmyndarnämnden redovisas i en separat
rapport.
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3. Granskningens utgångspunkter
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer och
styrprinciper. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning,
uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs
för i efterföljande kapitel.
Utifrån riktlinjer och styrprinciper är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört
följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete:


Styrning utifrån mål och riktlinjer
▪ A1. Brutit ned fullmäktiges budget/mål till egna mål.
▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål.



Uppföljning och rapportering
▪ B1. Följt upp ekonomi vid fem tillfällen per år.3
▪ B2. Följt upp verksamhet och målarbete vid delårs- och årsbokslut.
▪ B3. Kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktplikt över nämnder, bolag,
kommunalförbund och privata utförare.
▪ B4. Bedrivit verksamheten enligt ram, rapporterat underskott och
vidtagit åtgärder enligt de ekonomiska styrprinciperna.



Intern kontroll i verksamheten
▪ C1. Genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning.
▪ C2. Antagit en intern kontrollplan.
▪ C3. Kommunstyrelsen har informerat sig och följt upp hur den interna
kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna, överförmyndarnämnden
och de kommunala företagen.
▪ C4: Samtliga ärenden gällande intern kontroll har beretts inom
utskottens kompetensområde innan de beslutats av kommunstyrelsen.

3

Uppföljning av ekonomin har skett vid delårsbokslut (per april och augusti) och årsbokslut. En förenklad
uppföljning har gjorts per mars och oktober.
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4. Kommunstyrelsen
4.1. Styrning
Av delårsbokslut per augusti 2020 framgår att majoriteten av kommunstyrelsens
inriktningsmål prognostiseras att endast delvis uppfyllas för 2020. I övrigt har inga avvikelser
noterats.
Resultatprognos av inriktningsmål per augusti 2020 för helåret
10%

Ej bedömt

Delvis uppfyllt

90%

Figur 1: Kommunstyrelsens prognosticerade måluppfyllelse för helåret 2020.

4.2. Uppföljning och uppsiktsplikt
Av månadsuppföljning per mars framgår att sektor samhällsbyggnad, sektor socialtjänst och
sektor utbildning prognostiserar ett underskott för helåret 2020. Den sammantagna prognosen
för sektorerna är ett underskott om 14,0 mnkr. Kommunstyrelsen behandlade uppföljningen
vid sitt sammanträde i april. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna de åtgärder som
sektorerna föreslagit vid behandlingen av uppföljningen.
Vid delårsuppföljning i april prognosticerade sektorerna ett överskott om 3 mnkr. Sektor
samhällsbyggnad prognostiserade fortsatt ett underskott om 1,1 mnkr. I huvudsak på grund av
lägre intäkter inom bygglov och detaljplanering. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt
sammanträde den 25 maj att godkänna de ytterligare åtgärder som förvaltningen föreslagit.
Vid delårsrapport per augusti prognosticerade sektorerna ett överskott om 11,5 mnkr. Sektor
samhällsbyggnad prognostiserade ett underskott om 0,5 mnkr. Sektor utbildning
prognosticerade ett underskott om 1,3 mnkr.
I tertialrapport per oktober prognosticerade sektorerna ett överskott om 29,2 mnkr. Sektor
utbildning prognosticerade ett underskott för helåret om cirka 1,3 mnkr. Underskottet beror på
nedskrivning av fordran om 2,8 mnkr till Migrationsverket. Fordran avser andra år än 2020,
och betraktas som en extraordinär kostnad. Inga andra åtgärder föreslogs därför. Sektor
samhällsbyggnad prognosticerar ett underskott om cirka 0,5 mnkr. Inga ytterligare åtgärder
föreslogs vid kommunstyrelsens behandling av uppföljningen.
Kommunstyrelsen har under året beslutat om regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt vid sitt
sammanträde i januari. Av protokoll framgår att kommunstyrelsen under året har följt upp
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verksamhet, ekonomi och internkontroll i nämnder, bolag och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen har därtill beslutat om en uppföljningsplan för privata utförare i mars 2020.
4.3. Intern kontroll
Kommunstyrelsen antog internkontrollplan 2020 vid sitt sammanträde i januari 2020.
Kommunstyrelsen tog även del av upprättad riskbedömning vid sammanträdet. Av protokoll
från allmänna utskottet och välfärdsutskottet framgår att utskotten har berett uppföljning av
internkontrollplan 2020 samt riskbedömningen inför upprättande av internkontrollplan 2021. Av
kommunstyrelsens protokoll framgår dock inte att utskotten har berett ärendena, det framgår
emellertid av handlingarna till sammanträdet att beredning har skett.
4.4. Vår bedömning
Granskningen visar att en majoritet av kommunstyrelsens inriktningsmål per augusti endast
delvis prognostiserades att uppfyllas för helåret 2020. Vår bedömning är att kommunstyrelsen
delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt.
Sektorerna har under året prognosticerat underskott. Kommunstyrelsen har dock vidtagit
åtgärder med anledning av underskotten. Vid sista tertialuppföljningen per oktober
prognosticerar sektorerna ett sammanlagt överskott om 29,2 mnkr. Däremot prognosticerar
sektor utbildning ett fortsatt underskott för helåret om 1,3 mnkr, sektor samhällsbyggnad
prognosticerar ett mindre underskott om cirka 0,5 mnkr.
Granskningen visar att kommunstyrelsen under året utövat sin uppsiktsplikt över nämnder,
bolag och kommunalförbund, däremot framgår inte av protokoll hur kommunstyrelsen har
utövat sin uppsikt över privata utförare. Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering under året.
Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan utifrån upprättad riskanalys. Av
utskottens protokoll framgår att utskotten har berett ärenden avseende internkontroll. Detta
framgår dock inte av kommunstyrelsens protokoll. Vår bedömning är att kommunstyrelsen
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
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5. Myndighetsnämnderna
5.1. Organisation
Tekniska myndighetsnämnden och sociala myndighetsnämnden fullgör kommunens
myndighetsutövande mot enskild. Nämnderna har inte något verksamhetsansvar men
ansvarar för intern kontroll inom sina respektive områden.
5.2. Avvikelser
Båda myndighetsnämnderna har antagit en internkontrollplan utifrån en riskanalys. Inga
väsentliga avvikelser har noterats inom myndighetsnämndernas respektive ansvarsområden
vad gäller internkontroll.
5.3. Vår bedömning
Utifrån granskningen har inga väsentliga avvikelser noterats inom myndighetsnämndernas
ansvarsområden.
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6. Kommunfullmäktiges beredningar
6.1. Organisation
Det finns fyra fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. De fasta
beredningarna är demokratiberedningen, välfärdsberedningen, beredningen miljö- och fysisk
planering samt ekonomi- och personalberedningen.
Tillfälliga beredningar kan tillsättas av kommunfullmäktige för att bereda specifika frågor, till
exempel vid revidering av ett specifikt styrdokument eller vid beredning av en inkommen
motion. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga
beredningens uppdragshandling.
6.2. Avvikelser
I likhet med förgående år, noterar vi utifrån beredningarnas mötesanteckningar att struktur och
innehåll varierar dels mellan sammanträdena dels mellan beredningarna. Vidare noterar vi att
ekonomi- och personalberedningens mötesanteckningar är av begränsad omfattning vilket gör
det svårt att följa beredningens arbete.
6.3. Vår bedömning
Vi konstaterar att det fortfarande finns utvecklingsområden för beredningarna avseende att
säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer kommunfullmäktige beslutat. Enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredningarna följa reglerna i kommunallagen
avseende tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. Strukturen avseende
minnesanteckningarna skiljer sig dels mellan sammanträdena dels mellan beredningarna.
Enligt kommunallagen ska det vid sammanträden föras protokoll. Vår bedömning är att
beredningarna inte följer anvisningarna i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende hur
protokoll ska föras. Vi konstaterar även att bristen på tydliga protokoll medför att det är svårt
att följa beredningarnas arbete under året.
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7. Sammanställd bedömning
Nedan sammanställer vi våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier.

Styrning
A1

A2

Uppföljning
B1

B2

B3

Intern kontroll
B4

C1

C2

C3

C4

KS
TMN
SMN
R

Kriteriet uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Ej tillämpbart

Beskrivning av kriterier


Styrning av verksamhet och ekonomi
▪ A1. Brutit ned fullmäktiges budget/mål till egna mål.
▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål.



Uppföljning av verksamhet och ekonomi
▪ B1. Följt upp ekonomi vid fem tillfällen per år.4
▪ B2. Följt upp verksamhet och målarbete vid delårs- och årsbokslut.
▪ B3. Kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktplikt över nämnder, bolag,
kommunalförbund och privata utförare.
▪ B4. Bedrivit verksamheten enligt ram, rapporterat underskott och
vidtagit åtgärder enligt de ekonomiska styrprinciperna.



Intern kontroll i verksamheten
▪ C1. Genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning.
▪ C2. Antagit en intern kontrollplan.
▪ C3. Kommunstyrelsen har informerat sig och följt upp hur den interna
kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna, överförmyndarnämnden
och de kommunala företagen.
▪ C4: Samtliga ärenden gällande intern kontroll har beretts inom
utskottens kompetensområde innan de beslutats av kommunstyrelsen.

4

Uppföljning av ekonomin har skett vid delårsbokslut (per april och augusti) och årsbokslut. En förenklad
uppföljning har gjorts per mars och oktober.
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8. Samlad bedömning
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar delvis
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige har bestämt.
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering.
Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Vi rekommenderar kommunfullmäktiges beredningarna att:


Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll på ett strukturerat sätt för att
underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning.

Göteborg den 22 februari 2021

Johan Palmgren
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund
Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande
granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har:







Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll5

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som
framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys.

5

De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin
protokollsbevakning.
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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 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.
Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 2018-06-25
De ordinarie fullmäktigeberedningarna är: Demokratiberedningen, välfärdsberedningen,
ekonomi/personalberedningen och beredningen för miljö- och fysisk planering.
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till
beredningen.
En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som
fullmäktigeberedningen finner påkallade.
Fullmäktige får tillsätta ett eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst
ärende eller behandling av en viss fråga.
För fullmäktigeberedningar ska tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet
om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
Reglemente för kommunstyrelsen (2019-10-10)
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 ska även ha uppsikt över övriga nämnders och
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att
verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag,
avtal och av kommunfullmäktige fastställda program och direktiv. Kommunstyrelsen ansvarar
för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska även bereda eller yttra sig
i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin beredning ska kommunstyrelsen
särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska förutsättningarna.
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:


Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs
ändamålsenligt och ekonomiskt.
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Inom ramen för sin uppsiktsplikt utöva uppsikt över nämnder, bolag,
kommunalförbund, privata utförare och den verksamhet som bedrivs tillsammans
med andra kommuner genom avtalssamverkan enligt lag.
 Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och
därmed följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om
övrig ekonomisk förvaltning.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst,
hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot
enskild. När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4
§socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor
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 till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna samt skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv.
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör
myndighetsutövning mot enskild.
Reglemente för sociala myndighetsnämnden (2019-10-10)
Den sociala myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende
myndighetsutövning mot enskild inom socialtjänstens område. Till socialtjänstens område
räknas det som sägs i lag eller författning om socialnämnd och som avser myndighetsutövning
mot enskild.
Nämnden fullgör utöver ovanstående kommunens uppgifter inom följande områden:







Bostadsanpassningsbidrag.
Färdtjänst.
Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.
Stöd och service för funktionshindrade.
Att uppdatera de regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom
nämndens ansvarsområden.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur man fullgjort de uppgifter som
delegerats från fullmäktige till nämnden.
Reglemente för tekniska myndighetsnämnden (2019-10-10)
Tekniska myndighetsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens myndighetsutövande
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uppgifter inom ramen för plan- och byggväsendet (med undantag för översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser), miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelsområdet.
Nämnden fullgör utöver ovanstående kommunens uppgifter inom följande områden:












Ordna smittrening vid fall av allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.
Beslut om bygglov, förhandsbesked, startbesked och andra till bygglovsprocessen
hörandebeslut.
Tillsyn och andra uppgifter inom byggväsendet, exempelvis funktionskontroll av
ventilationssystem och kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.
Beslut om serveringstillstånd, tillsyn och övriga uppgifter enligt alkohollagen.
Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om tobak och liknande produkter.
Registrering och tillsyn av registreringslotterier
Tillsyn enligt strålskyddslagen och tillhörande förordning vad gäller kosmetiska
solarier och radonhalter i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
Utfärda sanitetsintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa.
Prövning och tillsyn som ligger på kommunen enligt lag om gaturenhållning och
skyltning.
Framställning till polismyndighet rörande beslut om flyttning av fordon i vissa fall
enligt lagom flyttning av fordon.
Kontrollera efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur nämnden fullgjort de uppgifter som
delegerats från fullmäktige till nämnden.
Reglemente för överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
(2014)6
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har i avtal kommit överens om att från
och med 1 januari 2015 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Stenungsund är
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.
Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som
åvilar
var
och
en
av
kommunerna
enligt
gällande
lagstiftning
inom
överförmyndarverksamheten. Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sin
organisation inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten.
Reglemente för intern kontroll (2013-04-22)
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta
kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas
utifrån koncernens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande
6

Antaget av kommunfullmäktige i Lilla Edet 2014-03-19, Orust 2014-04-10, Tjörn 2014-06-11 och Stenungsund
2014-05-19.
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anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar för/av/till detta reglemente.
Vidare ansvarar kommunstyrelsen för följande:






Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.
Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet.
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i
myndighetsnämnderna och överförmyndaren.
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i
de kommunala företagen.

Kommunstyrelsens utskott
Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden gällande intern kontroll inom
utskottets kompetensområde innan de beslutas av kommunstyrelsen. Utskotten ska löpande
informera sig om den interna kontrollen i verksamheter inom sitt kompetensområde.
Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden
Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden ansvarar för den interna kontrollen av
myndighetsutövningen inom respektive nämnds ansvarsområde.
Riktlinjer för intern kontroll (2018-05-28)
Av riktlinjer för internkontroll framgår att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna ska:
 Upprätta en organisation för genomförande av den interna kontrollen. Varje år göra en
risk- och väsentlighetsbedömning för att identifiera riskområden
 Varje år, utifrån risk- och väsentlighetsbedömning, besluta om internkontrollplanför
nästkommande år och för myndighetsnämndernas del också skriftligen informera
kommunstyrelsen om beslutet och internkontrollplanen.
 Minst två gånger varje år informera sig om resultatet av utförd granskning besluta om
eventuella åtgärder och för myndighetsnämndernas del skriftligen informera
kommunstyrelsen om beslutet och granskningsrapporten.
Stenungsund kommuns ekonomiska styrprinciper
I Strategisk plan 2020–2021 budget 2020 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.
Budget, finansiella mål och inriktningsmål beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i juni.
Kommundirektör ansvarar för att ta fram förslag till verksamhetsplan innehållande
verksamhetsbudget och aktiviteter för att nå inriktningsmålen. Verksamhetsplanen beslutas av
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Kommunstyrelsen (KS) senast i november.
KS ansvarar för att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive verksamhetsbudget.
Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive verksamhet
och är överordnat mål och servicenivå.
Hantering av årliga över- och underskott
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.
Förvaltningens rapportering
Rapportering till KS görs per tertial, det vill säga i april, augusti samt december
(årsredovisning). En förenklad uppföljning görs även per mars och oktober.
Formell rapportering till utskott sker per april, augusti samt december. Dock åligger det
sektorschef att löpande rapportera om ekonomin till utskotten. Vid avvikelse mot budget ska
KS informeras.
Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är destinerat något
annat utskott; kommunövergripande, kommunledning, finansverksamhet och ägarstyrning av
bolag.
Kommunstyrelsens rapportering
Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige vid:


Uppföljning och prognos jan-april.
Delårsrapport jan-augusti.
 Årsredovisning, helår.


Vid dessa tillfällen följs även investeringar upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti
samt i årsredovisningen.
Budgetansvar
Sektorchef ansvarar för att sektorn håller sig inom tilldelad budget. Verksamhetschef ansvarar
för att verksamheten håller sig inom tilldelad budget och enhetschef ansvarar för att enheten
håller sig inom tilldelad budget. Budgetansvaret innebär en skyldighet att planera och
genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För att verksamheten
ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att
budgetansvariga fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser, vidtar nödvändiga
åtgärder för att den ekonomiska ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad
om enhetens ekonomiska läge. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret. Respektive
chef ska omgående rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras.Befarar
sektorchef ett underskott i verksamheten eller sektorn ska detta omgående rapporteras till
kommundirektör. Sektorchef ska omgående 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 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
KS. I de fall KS förslag till åtgärder är av principiell beskaffenhet krävs beslut i KF.
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Bilaga 3. Styrning i Stenungsunds kommun
I strategisk plan 2020–2022 och budget 2020 beskrivs styrningen i Stenungsunds kommun.
Kommunfullmäktiges målarbete är det första ledet i den process som leder fram till en budget
innehållande vision, mål, inriktning och uppdrag, omvärldsanalys, drift- och investeringsramar
samt resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget. Inriktningsmålen är en del av
budgetförutsättningarna och anger inriktning och utgångspunkt för budgeten. Med
utgångspunkt från kommunfullmäktiges strategiska plan och budget arbetar sektorerna i
samarbete med respektive utskott fram ett förslag till verksamhetsplan inklusive sektorbudget
för varje sektor. Sektorbudgeten är i sin tur nedbruten i sektorns olika verksamheter.
Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsverktyg för sektorerna, en återrapportering för
hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag.
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Bilaga 4: Källförteckning
Dokumentförteckning











Ansvarsfördelning i ekonomiska processer
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna, 2020
Reglemente för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll
Strategisk plan 2020–2022 inkl. ekonomiska styrprinciper, Budget 2020
Årshjul för kommunstyrelsen, allmänna utskottet och välfärdsutskottet
Sammanträdesprotokoll 2020 för kommunstyrelsen, tekniska myndighetsnämnden
och kallelser 2020 för sociala myndighetsnämnden
Minnesanteckningar/protokoll från beredningarna
Reglemente för kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna
Delårsrapport per april och augusti 2020, Stenungsunds kommun

Dialog


Kommunstyrelsen presidium 2020-10-14
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Tjänsteskrivelse
2021-03-17

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/231

Till kommunfullmäktige

Anmälningsärende - Grundläggande granskning 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ”Grundläggande granskning 2020”
inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten.
Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en
Grundläggande granskning 2020.
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande
sammanträde.
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-17
Missiv
Grundläggande granskning 2020
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
Erica.bjarsved@stenungsund.se
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Brev
2021-05-14

Dnr KS 2021/464

Richard Brown

Anmälningsärende - Motion om social hänsyn vid upphandlingar
initierad av Moderaterna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar att motion om social hänsyn vid upphandlingar initierad av
Moderaterna. Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna inkom den 10 maj 2021 med en motion om social hänsyn vid upphandlingar.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-10

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Katja Nikula (S)
Ordförande i kommunfullmäktige
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Motion
Till Stenungsunds kommunfullmäktige

Social hänsyn vid upphandlingar –
en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden
Stenungsund maj 2021
Bakgrund:
En del människor har av olika anledningar svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden och behöver kommunens hjälp att komma i
arbete. Detta kan vara nyanlända, personer med funktionsvariation,
personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera. Ett
arbete betyder mer än bara försörjning – det kan vara en chans att få
tillbaka sin självkänsla, lära känna kulturen i sitt nya hemland, lära sig
ett hantverk, tillhöra en gemenskap och få ny kompetens av personer
med erfarenhet. Det kan också vara en möjlighet att få ett arbete inom
sitt kompetensområde, ett yrke som man faktiskt kan men inte fått
chansen utöva, det kan till exempel vara att arbeta som ekonom,
ingenjör inom bygg eller IT, kompetens som är värdefull för både
kommunen som arbetsgivare och för näringlivet.

Vad:

Genom att ställa krav på sysselsättning i offentlig upphandling kan vi få
personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett arbete i
de projekt som vi handlar upp inom kommunen. Tillsammans kan
offentlig verksamhet och näringsliv bidra till en bättre fungerande
arbetsmarknad. Det kan exempelvis handla om att leverantören kan ta
emot praktikanter, lärlingar, sommarjobbare eller en ha en person på
projektanställning.
Social hänsyn i upphandling bygger på samverkan mellan leverantörer,
ansvarig upphandlare och rekryteringsansvariga. Viktigt att stödfunktionen på Inköp och upphandling i kommunen fungerar som ett
nav i samarbetet och ett stöd i processen.
Det finns många goda exempel i andra kommuner där projektanställning i samband med detta arbetssätt resulterat i en fast
anställning hos företaget som blivit upphandlade med krav på social
hänsyn.

info@stenungsundmoderaterna.se
www.stenungsundsmoderaterna.se
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Varför:

Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få möjlighet att få
ett riktigt jobb och komma in i ett sammanhang där man kan lära sig
ett yrke och kanske ta steget till ett riktigt jobb i egen försörjning. Att
arbeta med social hänsyn /sysselsättningskrav i offentlig upphandling
bidrar till ökad integration, bättre levnadsförhållanden för individen
och ökad kompetensförsörjning för leverantören.
Moderaterna föreslår därför att:
• Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för
hur vi genomför upphandlingar med social hänsyn
/sysselsättningskrav i Stenungsunds kommun.

Moderaterna i Stenungsund

Helena Nävergårdh
Maria Renfors

Länkar:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbarupphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/
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Skrivelse till kommunstyrelsen om ändringar för enskilda vägars snöröjning från 1 januari
2021.

Till
Kommunstyrelsen i Stenungssunds Kommun
kommun@stenungsund.se

Från
Västra Tegens Samfällighetsförening
Organisations nummer 717900-6296
hisingen1970@gmail.com

Yrkande om att se över bidrags ersättningen gällande snöröjning av enskilda vägar, så den
harmoniseras med kostnaden för vägföreningar / samfälligheter.
Bakgrund:
Fram till 2020-12-31 hade kommunen ansvar att vinterväghållning av enskilda vägar. Kommunen tog
beslut om att ändra detta genom att låta vägföreningarna själva ombesörja detta och samtidigt ge ett
bidrag som skall täcka kostnaden, så det inte skall drabba vägföreningar ekonomiskt –
§ 6 Bidrag för snöröjning av enskild väg KS 2019/650 (se bilagor)
Vi vill att kommunen ser över bidraget så det ligger i paritet med kostnaden.
För vår enskilda väg på 1420 meter kan vi ansöka ett bidrag på 4260 kr och bara i år från 1 januari
2021 har vi haft kostnader till entreprenad på 22 310 kr inkl. moms
Som vi räknat ut utifrån meter får man 3 kr / meter väg, men borde istället ligga mellan 15-20kr / meter
väg, eller att man söker bidrag i efterskott för den faktiska kostnaden som varit då ingen kan veta på
förhand hur mycket snö det kommer vara när man idag ansöker i förskott.

Vi önskar en återkoppling av kommunen hur det kunde bli så fel mot det som togs beslut om i Januari
2019 (KS 2019/650) och hur kommunen kommer se till att enskilda vägar följer beslutet att

Med vänlig hälsning
Mikael Niklasson
Kassör Västra Tegens Vägförening
Tegen 154
444 97 SVENSHÖGEN
Hisingen1970@gmail.com
Tfn 0709-393246
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Barn- och utbildningsnämnden
Stenungssunds kommun
444 82 Stenungsund
Strömstad, 2021 04 19

Hej,
”Helt nya siffror från riksdagens utredningstjänst, som Moderaterna har tagit
fram, visar att 675.000 vuxna som invandrat inte är självförsörjande, utan
beroende av bidrag för sin försörjning.”
Det här är ett citat från Ulf Kristerssons debattartikel i Dagens Nyheter den 8. april i år och upprepat i
debatt med finansministern på Aktuellt den 15 april.
Alla kommuner har sin andel av dessa 675 000 individer. Värd att komma ihåg är att majoriteten av
dessa troligen har påbörjat en utbildning i sfi, men slutat utan att ha lärt sig svenska.
Sfi är dyrt för kommunerna. Bara en minoritet av dem som påbörjar studiet, slutför med godkänt
betyg, enligt Skolverkets årliga statistik. Än dyrare är det att ha många på socialstöd i år efter år.
Skolverkets riktlinje som säger att sfi enbart ska hjälpa eleverna utveckla sin förmåga att lära sig
svenska, lägger ribban lågt.
Det finns bättre sätt att undervisa på. Om man ändrar målsättningen till att lära eleverna tala och
skriva lättbegriplig, flytande svenska kan man göra en förlustaffär om till en vinstaffär.
Forskningen visar det.
I Strömstad sparade kommunen under åren 2016 till och med 2019 en miljon kronor i året bara på
lärarlöner genom ändrad undervisningsmetodik. Sen var eleverna till 80 % ute i arbete eller vidareutbildning inom två år.
Vi har visat att vi inte bara kan lära dem flytande svenska på halva tiden och få många fler att slutföra
utbildningen som vi under fyra år gjort i Strömstad. Vi har visat att vi genom att lära dem flytande
svenska kan lyfta dem ur bidragsberoendet och leda dem in i arbete och vidare utbildning.
Skulle ni vilja veta hur?
Kontakta oss gärna.
För närmare referenser svarar dåvarande rektor på vuxenutbildningen i Strömstad gärna på frågor;
Christina Holmström, blomstertorp@gmail.com.

So to Speak AB
Karl Hofsö
Utbildningschef

So to Speak Sweden AB

www.sotspeak.se

Mobil 0704 280683
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karl.hofso@sotospeak.se

Intiativärende
Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen följande
Att: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över samtliga fastigheter
samt se över vilket skick de är i.
I översynen ska det även klargöras om någon bor i fastigheten. Efter översynen ska
resultatet återkopplas till kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna Stenungsund
26/4 2021
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Till Sveriges Kommuner
Ordförandena i de politiska partierna
i kommunfullmäktige

2021-04-20

Elförsörjning med vindkraft
Sviktande elförsörjning i södra Sverige har fått Svenska Kraftnät, energiföretag och
experter att i debattforumet Second opinion energi träda fram inför allmänheten och
tala klarspråk om de olyckliga konsekvenserna av en energipolitik som nu hindrar
både ny bosättning och företag att expandera.
Läs vår sammanställning av valda delar av dessa debattinlägg. En viktig slutsats är
att mer vindkraft knappast har någon framtid i södra Sverige, hur gärna än
regeringen vill fortsätta driva en sådan politik. Vi företräder en
landsortsbefolkning som har fått nog av naturförstörande vindkraft som inkräktar på
boendemiljö och livskvalitet och vi kan inte annat än välkomna beskeden från
Svenska Kraftnät och de energiföretag som valt att ge en sann bild av läget för vår
elförsörjning.
Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet.
Färingtofta Norra, ideell förening

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Bengt Halén, ordförande
Einar Fjellman
einar.fjellman@gmail.com
070-5817558

Martin Degerman, ordförande
Henrik Wachtmeister
henrik@knutstorp.se
070-6079684

Klas Lundius
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PRO Stenungsund

2021-05-11
Till Stenungsunds kommun
Välfärdsutskottet och KPR

Förslag om bättre tillgänglighet till aktiviteter för kommunens pensionärer
Det är så oerhört viktigt att kommunens äldre inkluderas i samhället och känner att det finns
möjligheter att aktivera sig! Lika viktigt som att ungdomar har en bra uppväxt lika viktigt är det
att ha en bra ålderdom med möjlighet att aktivera sig på sina egna villkor och i längden hålla sig
frisk så länge som möjligt och inte behöva belasta vården.
PRO Stenungsund har ca 950 medlemmar och bedriver en omfattande verksamhet för kommunens
pensionärer. Det är en mycket större verksamhet än vad många vet om och allt bedrivs genom
ideellt arbete av pensionärer för pensionärer! Föreningen anordnar möten med föreläsare och
underhållning, studie- och friskvårdsaktiviteter, utflykter, grillträffar, 80+-kalas, kräftskiva m m.
PRO:s mycket strama budget består av medlemsavgifter och kommunbidrag. Dessutom betalar
varje pensionär en deltagaravgift för aktiviteten. Föreningen hyr idag en källarlokal på
Hasselbackevägen 14. Tyvärr är lokalen inte lämpad för så många deltagare samtidigt och
begränsar också utbudet av aktiviteter. Styrelsen har sammanträden där och mindre grupper
deltar i studiecirklar. Övriga aktiviteter är utspridda i kommunen med ytterligare hyreskostnader.
Alla medlemsmöten och övriga större evenemang kräver att föreningen hyr externa lokaler.
Styrelsen har länge pratat om behovet av bättre, mer tillgängliga och ändamålsenliga lokaler som
skulle underlätta för fler att delta i föreningens aktiviteter samt möjliggöra ett utökat utbud. PRO
Stenungsund ser dessa möjligheter i och med förändringarna i Stenungskolan och föreslår att
kommunen ser över möjligheterna för föreningen (och även övriga pensionärsföreningar) att få ta
del av Stenungskolans lokaler (eller andra lämpliga) i samband med kommunens omflyttningar av
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, daglig verksamhet m m.
Staten tillför nu kommunerna flera miljarder för att stärka kvalitet och bemanning i äldreomsorgen. Det är ett ypperligt tillfälle för kommunen att också stärka möjligheterna för äldre som
ännu inte hamnat i ett större vårdberoende. Pensionärsorganisationernas arbete och förutsättningar behöver räknas in i de insatser som kommunen planerar för de äldre invånarna och det är
nu vi kan utföra ett mer konkret samarbete.
Idag har vi pensionärsråd där pensionärsorganisationerna får mycket och bra information och kan
lägga fram sina råd och synpunkter på äldreomsorgen. Det saknas dock tillräckliga kommunala
insatser för de äldre som inte har vårdbehov. För denna målgrupp kan olika aktiviteter vara avgörande för måendet, t ex att få möjlighet att få lära sig dator- och internethantering som krävs i
samhället. Här kan vi samarbeta med aktiviteter som utförs av pensionärsorganisationerna och där
kommunen tillhandahåller lokaler m m.

PRO Stenungsund
Styrelsen gm Björn Friberg, ordförande
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Anteckningar
Ägardialog
2021-04-28

Anteckningar från ägardialog med Stenungsundshem AB
Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Tid: 10:00 – 12:10
Plats: Teams
Representanter från Stenungsunds kommun
Olof Lundberg (S), ordförande allmänna utskottet
Göder Bergermo (L), allmänna utskottet
Emma Ramhult (V), allmänna utskottet
Linda-Maria Hermansson, förste vice ordförande kommunstyrelsen
Maria Renfors (M), andre vice ordförande kommunstyrelsen
Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun
Kicki Nordberg, kommundirektör
Erica Bjärsved, ekonomichef
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Sophie Nygren, kommunsekreterare
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst, punkt 6
Representanter från bolaget
Jan Rudén (S), ordförande
Helena Nävergårdh (M), vice ordförande
Ted Lärnhem, VD
Anders Rollings, marknads- och uthyrningschef
Per Asker, ekonomichef
Andreas Bergstrand, förvaltningschef
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Anteckningar
Ägardialog
2021-04-28
Dagordning
1

Välkomna
Olof Lundberg (S) hälsar välkommen.

2

Kortfattat från föregående ägardialog
Kicki Nordberg återkopplar från förra ägardialogen.

3

Översyn av ägardirektiv
Ärendet bereds till nästa möte.

4

Mål i strategisk plan, koncernmål
Erica Bjärsved informerar om kommunens finansiella mål för 2022. Kommunen
kommer arbeta med att få in Agenda 2030 som en del i styrmodellen med fokus på:
 Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 Mål 4: God utbildning för alla
 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Dessa mål behöver framgå även i bolagets budget.

5

Hur arbetar bolaget för att säkra avtalstrohet
Ted Lärnhem presenterar hur bolaget arbetar med att säkra avtalstrohet. Bolaget
arbetar efter ett inköp- och upphandlingsreglemente som är under revidering.

6

Sociala kontrakt
Rickard Persson informerar om att avtalet avseende sociala kontrakt. Avtalet behöver
förnyas och kommunen vill få större delaktighet i vilka som får ett kontrakt.
En diskussion följde kring hur Hasselbacken som områden kan stärkas och utvecklas
vidare utifrån trygghet och trivsel, hur integrationen kan förbättras och hur
Stenungsundshem kan stärka sin närvaro i området. Denna fråga kommer att vidare
diskuteras på kommande VD-möte och återkopplas till nästa ägardialog.

7

Bostadsanpassning
Daniel Jerling informerar om att förvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen har
genomfört en översyn av bostadsanpassningsprocessen. Diskussion om hur bolaget
kan arbeta förebyggande för att underlätta bostadsanpassning.

8

Översyn och utvärdering av förvaltningsavtalet
Marcus Starcke informerar om förvaltningsavtalet mellan kommunen och bolaget
som funnits sedan 2015. Kommunen har genomfört en översyn av avtalet där det
framkom vissa brister. Med anledning av detta kommer kommunen att genomföra
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Anteckningar
Ägardialog
2021-04-28
en fördjupad översyn med syftet att se över om förvaltningsavtalet ger kommunen
tillräckliga förutsättningar för att arbeta ändamålsenligt med lokalförsörjnings- och
fastighetsrelaterade frågor.

9

Löpande information från Stenungsundshem
Ted Lärnhem informerar:
- Solgårdsterassen hus 16, 17 - inflyttning under hösten.
- Solgårdsterassen hus 13 – beslut behövs om huset ska byggas.
- Hasselhöjden – projekterar två hus men planen är överklagad vilket försenar
arbetet. Hyresgästerna i området ska inkluderas för att göra om gårdarna.
- Nytorpshöjds förskola, bygglov kommer att sökas kvartal 1 2022 med
planerad byggstart kvartal 3 samma år.
- Kristinedal, planarbete påbörjades 2020.

10

Frågor till nästa ägardialog 20/10 - Fokus budget 2022
- Information befintligt fastighetsbestånd
- Bostadsanpassning
- Budget 2022
- Sociala kontrakt
- Avtalstrohet
- Ägardirektiv
- Utveckling i Hasselbacken
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Kallelse
Stenungsunds kommun
2021-04-28

Anteckningar från ägardialog med Stenungsunds Energi och Miljö
AB
Sammanträdesdatum: 2021-03-03
Tid: 08:00 – 09:10
Plats: Teams
Representanter från Stenungsunds kommun
Olof Lundberg (S), ordförande allmänna utskottet
Johan Jönsson (M), vice ordförande allmänna utskottet
Göder Bergermo (L), allmänna utskottet
Emma Ramhult (V), allmänna utskottet
Linda-Maria Hermansson, förste vice ordförande kommunstyrelsen
Maria Renfors, andre vice ordförande kommunstyrelsen
Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun
Kicki Nordberg, kommundirektör
Erica Bjärsved, ekonomichef
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Sophie Nygren, kommunsekreterare
Representanter från bolaget
Lars-Ebbe Pettersson (S), ordförande
Lennart Svensson (L), vice ordförande
Erland Astorsson, VD
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Anteckningar
Stenungsunds kommun
2021-03-03

Anteckningar
1

Välkomna
Olof Lundberg (S) hälsar välkomna.

2

Kortfattat från förra ägardialogen
Kicki Nordberg går igenom vad som avhandlades på föregående ägardialog.

3

Översyn av ägardirektiv
Ärendet bereds till nästa möte.
Även frågan om årshjulet lyfts, detta bör ses över för en större samstämmighet.

4

Mål i strategisk plan, koncernmål
Erica Bjärsved informerar om kommunens finansiella mål för 2022. Kommunen
kommer arbeta med att få in Agenda 2030 som en del i styrmodellen med fokus på:
 Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 Mål 4: God utbildning för alla
 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Dessa mål behöver framgå även i bolagets budget.

5

Hur arbetar bolaget för att säkra avtalstrohet
Erland Astorsson presenterar hur bolaget arbetar med att säkra avtalstrohet. Bolaget
arbetar efter interna rutiner för inköp och upphandling som bla innebär att de
dokumenterar alla beställningar i en beställningsjournal. Rutinen ska revideras.
Punkten avslutas med en diskussion om upphandling.

6

Löpande info från Stenungsunds Energi
Erland Astorsson informerar:
- Överföringsledning till Stora Höga. Bolaget önskar få med en representant
från kommunen i styrgruppen.
- Visionsdagar som kommer att hållas under våren.

7

Frågor till nästa ägardialog 20/10 - Fokus budget 2022
 Ägardirektiv
 Budget 2022
 Återkoppling från bolagets framtidsdagar
 Avtalstrohet
 Återkoppling från VD möte angående energifrågor
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Anteckning
2021-05-13

Dnr KS 2021/81

Redovisning av delegationsbeslut 2021-05-24
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsen antagen
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från tjänstepersoner
Nyanställningar
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 2021-04-22 - 2021-05-14
DELEGAT
Sektor

Verksamhet/funktion

Enhet

Deleg.nr.

Beskrivning av ärende/beslut

Datum för beslut

Titel på delegat

Namn på delegat

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C 4.5

Yttrande avseende Förhandsbesked för nybyggnad 2021-04-19
av flerbostadshus, Stenung 3:202, Dnr B 2020577. Yttrandet avser kommunens fastighet
Stenung 3:60. Exploatering tycker att sökt åtgärd
bör föregås av en detaljplan.

Markhandläggare

Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C 4.5

Yttrande avseende Bygglov för nybyggnad av
2021-04-19
teknikskåp, Stenungsön 1:259, Dnr B 2021-109.
Yttrandet avser kommunens fastighet Stenungsön
1:29 och 1:28. Exploatering har inga synpunkter.

Markhandläggare

Louise Sjövall

Sektor socialtjänst

Hemtjänst

A 7.4

Överenskommelse om avslut av anställning

2021-04-19

Särskilt boende

A 7.2

Disciplinåtgärd/skriftlig varning

2021-04-20

8 fjordar

10.3

Direktupphandling gällande hjälp med bedömning 2021-04-22
med hjälp av en arkeolog med inriktning
kulturmiljövård av kultur- och fornminnen vid hinder
i vandringsvägar för fisk i vattendrag.

Sektorchef
socialtjänst
Sektorchef
socialtjänst
Verksamhetschef

Rickard Persson

Sektor samhällsbyggnad

Vård och omsorg/Ordinärt
boende
Vård och omsorg/Särskilt
boende
Strategi/samordning

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C 4.5

Yttrande för bygglov för tillbyggnad av
2021-04-26
enbostadshus samt installation av eldstad, NorumsTorp 1:26, Dnr B2021-179. Yttrandet avser
kommunens fastigheter Norums-Torp 1:29 och
1:27. Exploatering har inga synpunkter

Markhandläggare

Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C 4.6

Medgivande för borrning av bergvärme för
fastigheten Stenung 3:315. Yttrandet avser
kommunens fastighet Stenung 3:57. Exploatering
har inga synpunkter.

Markhandläggare

Louise Sjövall

Sektor Utbildning

Nösnäsgymnasiet

Enhet 5

A 8.5

Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, 2021-04-26
riktlinjer.
AT 40% tjänstledig 210812-220616

Rektor

Maria Lorentzson

Sektor Utbildning

Stab

Stab

D 1.4.

Yttrande över Skolinspektionsärende.

2021-04-27

Sektorchef

Elisabeth Andreasson

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C.2.5

Ansökan till lantmäteriet om fastighetsreglering,
berörande del av Kyrkenorum 5:1 och 6:1. För
exploatering av Hallerna Högstadieskola. KS
2021/216

2021-04-16

Mark- och
Therese Brattfors
exploateringsingenjör

Sektor socialtjänst
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2021-04-26

Rickard Persson
Malin Henriksson

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C.4.6

Medgivande om förtida tillträde av tillskottsmark
2021-04-27
(del av Kopper 2:1) inför markarbeten, exploatering
av Kopper 2:16. Dnr KS 2019/699

Mark- och
Therese Brattfors
exploateringsingenjör

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C.2.5

Undertecknande av fastighetsreglering, del av
Kopper 2:1. Dnr Ks 2019/699.

2021-04-01

Mark- och
Therese Brattfors
exploateringsingenjör

Sektor Utbildning

Barn- och elevhälsa

D.4.10

Mottagande i grundsärskola, Dnr 2021-6

20210426

Pernilla Lundmark

Sektor Utbildning

Barn- och elevhälsa

D.4.10

Mottagande i grundsärskola, Dnr 2021-7

20210426

Sektor Utbildning

Barn- och elevhälsa

D.7.5

Mottagande i gymnasiesärskola, Dnr 2021-8

20210426

Sektor Utbildning

Barn- och elevhälsa

D.7.5

Mottagande i gymnasiesärskola, Dnr 2021-9

20210426

Sektor Utbildning

Barn- och elevhälsa

D.7.5.

Mottagande i gymnasiesärskola, Dnr 2021-10

20210426

Sektor Utbildning

Stab

Stab

D 1.2

2021-04-27

Sektor socialtjänst

Funktionshinder

Funktionshinder E 1.4

2021-04-23

Sektorchef

Rickard Persson

Sektor socialtjänst

Sektor Socialtjänst

Funktionshinder E 1.4

2021-04-26

Sektorchef

Rickard Persson

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

Beslut om fastställande av rutiner för att ta emot
och utreda klagomål
Anmälan Lex Sarah till Inspektionen för vård och
omsorg
Anmälan Lex Sarah till Inspektionen för vård och
omsorg
Ansökan till lantmäteriet om gränsbestämning av
Stenung 2:41 mfl.

Enhetschef Barn- och
elevhälsa
Enhetschef Barn- och
elevhälsa
Enhetschef Barn- och
elevhälsa
Enhetschef Barn- och
elevhälsa
Enhetschef Barn- och
elevhälsa
Sektorchef

2021-04-28

Mark- och
Lisa Bertilsson
exploateringsingenjör

Sektor Utbildning

Grundskola

Grundskola

DNR 2021- Skolskjutsbeslut Optiplan
411
Lista över beslut, bifall 122 st, avslag 26 st
Delegationsbeslut

Mellan 21-02-27 och Verksamhetschef
21-04-27
grundskola

Marie Wrethander

Sektor stödfunktioner

Ekonomi

Ekonomi

10.3

2021-0429

Ekonomichef

Erica Bjärsved

Sektor stödfunktioner

Service

Park

10.3

2021-04-29

Tf enhetschef

Elin Silfver

Sektor stödfunktioner

Digitalisering

A.10.3

Serviceavtal till ett program som man köpt in
tidigare i kommunen
Inköp av en släntgräsklippare för
investeringspengar
Beslut om upphandling SMS-tjänster

2021-03-15

Digitaliseringschef

Lars Lidén

Sektor stödfunktioner

Digitalisering

A.10.3

Beslut om upphandling SMS-tjänster

2021-03-15

Digitaliseringschef

Lars Lidén

Sektor Utbildning

Kompetens och utbildning

A.10.2

2021-03-26

Verksamhetschef

Elisabeth Andreasson

Sektor stödfunktioner

Ekonomi

Förnyad konkurrensutsättning Verksamhets- och
organisationskonsult
Tilldelningsbeslut i Förnyad konkurrensutsättning
Verksamhet- och organisationskonsult

2021-04-13

Upphandlare

Robert Martinsson

Sektor samhällsbyggnad

VA-drift Strävliden

2021-02-23

Driftschef VA-gata

Mats Pettersson

Sektor stödfunktioner

Ekonomi

Beslut om upphandling Ramavtal svets- och
smidesarbeten
Tilldelningsbeslut, Ramavtal Svets- och
smidesarbeten

2021-04-16

Upphandlare

Robert Martinsson

c 2.5

Upphandling

A.10.4

A.10.2
Upphandling

A.10.4
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Pernilla Lundmark
Pernilla Lundmark
Pernilla Lundmark
Pernilla Lundmark
Elisabeth Andreasson

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C 4.7

Förfrågan från Näs 1:289 om att köpa del av
Jordhammar 3:7, 200-300 kvm för att utöka sin
gräsmatta. Exploatering har avslagit förfrågan om
att köpa mark.

2021-04-27

Markhandläggare

Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

Kart och mät

B 5.1

Nya adressnummer i april 2021:
Aspeliden 186, 187
Rödsvägen 9

2021-04-30

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström

Sektor Utbildning

Nösnäsgymnasiet

Enhet 2

A 8.5

Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, 2021-05-04
riktlinjer. / MK 20% tjänstledighet 210812-220616

Rektor

Cecilia Kjerstadius

Sektor Utbildning

Kultur och Fritid

Idrott
Anläggning

D.5.6

Vallens IF har beviljats lönebidrag för vaktmästare 2021-04-26
80% tjänst med 1900:- per månad för period
210401-211231 som ersätter tidigare stöd för
vaktmästare 50% som avslutat sin tjänst

Verksamhetschef

Pia Solefors

Övrigt

kultur och fritid

A10.3

direktupphandling genomlysning hamnen

2021-03-15

enhetschef

Anna Falck

Sektor socialtjänst

A10.3

direktupphandling digitala matinköp

2021-02-10

verksamhetschef

Caroline eriksson

Sektor stödfunktioner

vård och äldreomsorg
hemtjänst
Personal

A10.3

Direktupphandling ramavtal konsult

2021-03-30

personalchef

Christer Larsson

Sektor socialtjänst

vård och äldreomsorg

A10.3

direktupphandling inköp sängbord

2021-04-29

enhetschef

Kristina Alpner

Övrigt

idrott anläggning

A10.3

direktupphandling tvätt av löparbanor

2021-05-04

enhetschef

Anna Falck

Övrigt

stenungsundshem

Direktupphandling trädfällning i Jörlanda

2021-05-03

förvaltare

Ingvar Landén

Sektor socialtjänst

vård och omsorg

fastighetsförvalt A10.3
ning
A10.3

Direktupphandling snabbtest covid-19

2021-04-26

verksamhetschef

Cecilia Malm

Sektor Utbildning

idrott anläggning

A10.3

2021-04-23

enhetschef

Anna Falck

Sektor Utbildning

kultur fritid

A10.3

Direktupphandling tillgänglighetsramp till badplats
hawaii
direktupphandling elektrifierad lingång fregatten

2021-04-21

enhetschef

Britta Netterfors

Sektor samhällsbyggnad

infrastruktur

A10.3

2021-04-06

verksamhetschef

Camilla Svensson

Sektor samhällsbyggnad

infrastruktur

a10.3

2021-04-06

verksamhetschef

Camilla Svensson

Sektor stödfunktioner

service

a10.3

Direktupphandling beläggningsmaterial till
promenadstråk stenungstorg - sinusplattor
Direktupphandling beläggningsmaterial till
promenadstråk stenungstorg - cirkusplattor
Direktupphandling avtal flytthjälp

2021-03-30

funktionschef

Anna Wejdin

Sektor socialtjänst

vård och omsorg

a10.3

direktupphandling nr1 snabbtest covid-19.

2021-02-26

verksamhetschef

Cecilia Malm

Sektor Utbildning

nösnäsgymnasiet samt vux

a10.3

direktupphandling avtal it´s learning

2021-03-19 och 2021- verksamhetschefer
03-23

Niclas Brattefors och
staffan Hallström

Sektor stödfunktioner

stödfunktioner

a10.3

direktupphandling laptopställ

2021-02-18

sektorchef

Marcus Starcke

Sektor Utbildning

kultur fritid

a10.3

direktupphandling hörselslinga

2021-03-15

enhetschef

Britta Netterfors

Övrigt

fastighetsförvaltning

a10.3

Direktupphandling hiss tallåsens äldreboende

2021-02-12

ekonomichef

Erica Bjärsved

Sektor stödfunktioner

Ekonomi

10.3

2021-05-05

Ekonomichef

Erica Bjärsved

Sektor samhällsbyggnad

Strävlidens Reningsverk VA Strävlidens
Reningsverk

Inköp av en tjänst för att hantera kommunens
leasing avtal
Inköp av slamhaltsmätare till vattenverket

2021-04-30

Enhetschef

Mats Pettersson

kortidsenheten

Ekonomi

10.3
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Sektor Utbildning

Förskola/stab administration Interkommunal
plats i förskola

D 3.2

Barn i förskola önskar gå kvar på förskola i tidigare 2021-04-29
hemkommun, vilket innebär interkommunal
ersättning. Avser två barn, ett syskonpar.

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C.2.7

Avslag av förfrågan att placera friggebod inom
fastigheten Stenung 19:3, knappt 2 meter från
kommunens fastighet Nösnäs 1:284 då det finns
goda möjligheter att uppföra byggnationen 4,5
meter från fastighetsgräns

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C.4.6

Medgivande till Stenungsunds Dragkampsklubb att 2021-04-27
anordna dragkampstävling på gräsyta intill Nösnäs
pendelparkering, KS 2021/24

Mark- och
Therese Brattfors
exploateringsingenjör

Sektor stödfunktioner

Specialistfunktioner

10.3

Barn- och elevhälsa

D 4.10

Sektor Utbildning

Barn- och elevhälsa

D 4.10

Mottagande i grundsärskola Dnr 2021-12

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C 4.5

Yttrande avseende bygglov för nybyggnad av
2021-05-10
industribyggnad, Höga 1:225, Dnr B2021-131.
Yttrandet avser kommunens fastigheter Höga
1:164 och 1:226. Exploatering har inga synpunkter.

Sektorchef
Stödfunktioner
Enhetschef Barn- och
elevhälsa
Enhetschef Barn- och
elevhälsa
Markhandläggare

Marcus Starcke

Sektor Utbildning

Inköp av en 2 dagars utbildning för LOTS gruppen i 2021-05-06
säkerhetschefsutbildning 2.
Mottagande i grundsärskola Dnr 2021-11
2021-05-10

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C 4.6

Upplåtelse av allmän plats för kaffemoped under
2021-05-03
perioden maj-sept. Kaffemopeden har polistillstånd
för badplatsen Hawaii, Kulturhusparken samt
kajkant på Stenungstorg. Dnr 2021/389 samt
2021/414 (polistillstånd)

Markhandläggare

Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad

Exploatering

C 4.6

Avtal om upplåtelse av allmän plats för
uteservering, Stenung 3:57

Mark- och
Therese Brattfors,
Exploateringsingenjör Pernilla Larsson

Fölkhälsa,
Lokalplan
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Sektorchef Utbildning Elisabeth Andreasson

20210429 Mark och
Jessica Andersson
exploateringsingenjör

2021-05-10

2021-05-12

Pernilla Lundmark
Pernilla Lundmark
Louise Sjövall

Nyanställningar KS mars 2021
Handläggare: Rickard Sandin, personalkonsult
Anställning

Anställningsform

Befattning

Gäller tom SSG Motivering av anställning

2021-03-01

P_1 Tills vidare

P_H157 Driftpersonal

1,0

2021-03-08

P_1 Tills vidare

P_0674 Bygglovhandläggare

1,0

2021-03-08

P_1 Tills vidare

P_0438 Arbetsmarknadskonsulent

1,0

2021-03-15

P_1 Tills vidare

P_2081 Rektor Bitr

1,0

2021-03-17

P_1 Tills vidare

P_1436 Fysioterapeut

1,0

2021-03-01

P_1 Tills vidare

P_1726 Miljö o Hälsoskyddsinsp

1,0

2021-03-08

P_1 Tills vidare

P_6300 Tekniker

1,0

2021-03-12

P_1 Tills vidare

P_2995 Lärare

1,0

2021-03-01

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31 1,0

2021-03-22

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31 1,0

2021-03-22

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31 1,0

2021-03-15

P_15 Allmän visstid

P_2433 Enhetschef

9999-12-31 1,0

2021-03-01

P_15 Allmän visstid

P_3391 Elevassistent

9999-12-31 1,0

2021-03-01

P_22 Obeh skollagen P_2995 Lärare

2021-03-11 1,0

2021-03-01

P_22 Obeh skollagen P_A691 Lärare förskola

9999-12-31 1,0

2021-03-01

P_22 Obeh skollagen P_A691 Lärare förskola

9999-12-31 1,0

2021-03-22

P_3 Besttid eg vik

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31 1,0

2021-03-15

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31 1,0

2021-03-01

P_3 Besttid eg vik

P_1312 PTP-psykolog

9999-12-31 1,0

2021-03-15

P_3 Besttid eg vik

P_9560 Registrator

9999-12-31 1,0

2021-03-15

P_3 Besttid eg vik

P_3680 Barnskötare

2021-04-18 1,0

2021-03-01

P_3 Besttid eg vik

P_3094 Socialsekreterare

9999-12-31 1,0

2021-03-01

P_9 Viss tid prov

P_9267 Handledare

9999-12-31 1,0

2021-03-15

P_9 Viss tid prov

P_9840 Vaktmästare

9999-12-31 1,0

2021-03-15

P_9 Viss tid prov

P_9840 Vaktmästare

9999-12-31 1,0

2021-03-15

P_9 Viss tid prov

P_9840 Vaktmästare

9999-12-31 1,0

2021-03-15

P_1 Tills vidare

P_3518 Stödassistent

0,9

2021-03-01

P_1 Tills vidare

P_1650 Undersköterska

0,9

2021-03-01

P_1 Tills vidare

P_1984 Vårdbiträde

0,9

2021-03-29

P_15 Allmän visstid

P_1650 Undersköterska

9999-12-31 0,9

2021-03-22

P_1 Tills vidare

P_1650 Undersköterska

0,8

2021-03-01

P_1 Tills vidare

P_1650 Undersköterska

0,8

2021-03-01

P_15 Allmän visstid

P_2081 Rektor Bitr

9999-12-31 0,8
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2021-03-08

P_15 Allmän visstid

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31 0,8

2021-03-15

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31 0,8

2021-03-01

P_3 Besttid eg vik

P_9773 Lärare i senare åren

9999-12-31 0,8

2021-03-08

P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig

9999-12-31 0,8

2021-03-08

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31 0,8

2021-03-15

P_3 Besttid eg vik

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31 0,8

2021-03-10

P_3 Besttid eg vik

P_3184 Samordnare

9999-12-31 0,8

2021-03-01

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31 0,8

2021-03-15

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31 0,8

2021-03-29

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad

2021-04-11 0,6 Budgetskäl. Arbetar nu 80%.

2021-03-01

P_15 Allmän visstid

P_1650 Undersköterska

9999-12-31 0,6 Utifrån verksamhetens behov.

2021-03-29

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

2021-03-31 0,6 Utifrån verksamhetens behov.

2021-03-01

P_3 Besttid eg vik

P_9644 Biträde

9999-12-31 0,5 Avböjde större kontrakt.

2021-03-01

P_15 Allmän visstid

P_2932 Lärare idrott

9999-12-31 0,5 Avböjde större kontrakt.

9999-12-31

Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare

Tillsvidareanställning (fast anställning).

P_3 Besttid eg vik

Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

P_15 Allmän visstid

Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

P_25 Viss tid >67 år

Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

P_9 Viss tid prov

Provanställning för en tillsvidareanställning.

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare.

Antal årsarbetare, månadsavlönade AB
2 320
2 300

2 301
2 296

2 280
2 260

2 276

2 268

2 259

2 249

2 240
2 228

2 220
2 206

2 200
2 180
2 160
2 140

540

2 283

2 274

2 240

2 255

2 273

