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Kommunstyrelsens 
ordförande

Pandemin sätter ju naturligtvis 
sin prägel på ekonomin även 
detta år. Vi gör ett överskott 
på 86 miljoner kronor. Den 
 främsta anledning till över-
skottet är att skatteintäkterna 

utvecklats bättre än vad det såg ut när bud-
geten togs. Utöver det har kommunen fått 
extra statsbidrag till skolan och äldreomsor-
gen. Sektorerna har jobbat på bra för att hålla 
budget. Vi ser att kompetensutvecklingen för 
medarbetare har fått stå tillbaka bland annat 
för att utbildningar har ställts in med anled-
ning av risk för smittspridning.

Sektor samhällsbyggnad gör ett under-
skott på cirka 12 miljoner kronor. Anledning-
en är att sektorn har fått avsätta 14 miljoner 
kronor som en engångskostnad för vår gamla 
deponi som är behov av åtgärder för att för-
hindra utläckage i den kring liggande naturen 
och vattendrag.

År 2021 blev ytterligare ett annorlunda år. Pandemin höll oss i ett starkt 
grepp till oktober då vi kunde återgå till ett mer normalt liv.  
I december tog pandemin åter ny fart och verkade inte lämna någon 
oberörd. Organisationen var förberedd med handlings planer, men vi 
hade inte förutspått hur många personer som påverkades av hemma
karantän. Detta kom att generellt påverka våra sektorer men i synnerhet 
våra två största; sektor utbildning och sektor socialtjänst där frånvaron 
bland personalen var hög.

Planer och byggnation
Under 2021 har två detaljplaner, Kvarnhöjden 
i Jörlanda och Spekeröds handelsområde, 
överklagats till den klagandes fördel. Det 
innebär att planerna har hävts av Mark- och 
miljööverdomstolen. Även om arbetet med de 
aktuella planerna har startats upp igen, bir det 
utan tvekan en fördröjning på några år.

Planen för Hasselhöjden har också fått en 
överklagan vilket innebär att det  planerade 
särskilda boendet för äldre blir försenat. 
Förseningen medför att vi kommer ha färre 
platser till de invånare som har ett behov.  
Vi kommer att få skapa tillfällig lösning för 
att möta behovet.

Bygglovet gällande Hallernas förskola 
har också blivit överklagat vilket ställer 
till med problem då vi inte vet när bygg-
nationen av den nya förskolan kan komma 
i gång. Det kommer att saknas platser för 
 förskolebarnen. Utmaningen blir att skapa 
platser – helst utan modullösningar.

Olof Lundberg
Kommunstyrelsens 
ordförande

Under året har kommunfullmäktige 
 antagit fyra detaljplaner;

• Kopper 2:16 är en plan som möjliggör 
cirka 30 lägenheter i centralt läge vilket är 
välbehövligt med tanke på vår vision 2035.

• Munkeröd 1:12 är en stor detaljplan 
för industriändamål. Planen är på hela 
33,8 hektar vilket möjliggör för många 
arbetsplatser den dagen som området är 
fullt utbyggt.

• Hasselhöjden antogs av kommunfull-
mäktige i mars. Planen möjliggör för 
cirka 330 bostäder av blandad boende-
form samt 80 platser på särskilt boende 
för äldre. Dessvärre är planen över-
klagad och vi inväntar svar från Mark- 
och miljödomstolen.

• Kyrkbyn 3:33, 3:34 är planen för utbyggnad 
av Jörlandaskolan. Planen gick igenom 
utan överklagan och det känns bra. Nu 
kan vi bygga ut skolan med ett antal nya 
klassrum samt en bättre matsal - något 
som har varit efterlängtat i många år.

Nu vänder vi blicken framåt och ser fram 
emot ett starkt 2022.
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Oppositionsrådet

Jag är både imponerad och tacksam 
över alla anställdas ansträngningar 
som inneburit att ingen omsorgs-
tagare i Stenungsund  avlidit på 
grund av Covid19. Att hålla i och 
hålla ut och följa de under ständig 

utveckling upprättade rutinerna har varit ett 
lagarbete i världsklass.

Även pandemiåret 2021 erhöll kommun-
erna stora både generella och extra stats bidrag, 
vi har kompenserats för sjuk lönekostnader 
samtidigt som skatteintäkterna har varit större 
än prognostiserat. Resultatet är 85,6 mkr, 
vilket motsvarar ett överskott på 4,9 %. För 
att fortsätta stärka Stenungsunds ekonomiska 
ställning är det mycket positivt. En stabil och 
långsiktig  ekonomi hjälper oss att klara de stora 
inve steringar vi har gjort under det gångna året, 
gör nu och beräknas göra de närmaste åren.

Ett litet steg för kommunen men ett gigan-
tiskt steg för ekonomistyrningen i  Stenungsund 
var att budgetprocessen  ändrades. Vi i opposi-
tionen drev på i detta så att den politiska 
styrningen kommer med redan i inlednings-
skedet. Det innebär en kommunbudget som är 
förankrad i verksamheterna och i och med det 
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.

Oppositionen har hållit fast vid våra  
fyra inriktningar tryggt, hållbart, attraktivt 
och ökat fokus på jobben. Låt mig lyfta några 
exempel:

TRYGGT – vi har frågat efter samverkan och 
krävt återkopplingar för hur arbetet för att 
komma tillrätta med stöket i centrum. Vi har 
drivit på för kameraövervakning vid otrygga 
ställen, inte minst vid gångbron där det upp-
repade gånger kastats stenar på bilar. I vår 
budget ville vi utreda den upplevda otrygghe-
ten och föreslå åtgärder.

ATTRAKTIVT – om vi vill att människor  
och företag ska kunna leva och utvecklas 
i Stenungsund måste vi ha mark för både 
bostäder och verksamheter. Att vi är sämst 
i Sverige på att gå från planuppdrag till 
antagen detaljplan är ett underbetyg till den 
styrande minoriteten som underfinansierat 
sektor samhällsbyggnad i flera år. 

Det som var alldeles nytt 2020 var vardag 2021. Hålla avstånd, 
digitala möten, munskydd och visir och att göra allt för att  minska 
 smittspridningen. Återkommande presskonferenser med ny  information 
att anpassa verksamheter och liv till. Jobb och skola på distans, stanna 
hemma vid minsta snuva, ställa om, ställa in eller skjuta upp fester och 
resor och  konserter och stå och vinka som en Hattifnatt istället för 
 informella handslag och vänskapliga kramar.

Maria Renfors
Oppositionsråd

HÅLLBART – för både människor, ekonomi 
och miljö. Integration är lätt att tycka mycket 
om, men snårigt och fortfaradande ovant att 
diskutera. Tack vare ett gott politiskt klimat 
i Stenungsund vågade problem lyftas och 
beslut fattas 2021. Klimat- och miljöfrågorna 
har genomsyrat allt arbete på ett nytt sätt och 
avvägningar och investeringar för att klara 
och bli ledande i den gröna omställningen 
kommer prägla arbetet framåt.

JOBB – den egenmakt och frihet det innebär 
att vara självförsörjande är i sig något efter-
strävansvärt. För oppositionen är det själv-
klart att visa respekt och förtroende genom 
att ställa krav och ha höga förväntningar 
på människor. Vi fortsätter jobba för bättre 
jobbmatchning, aktivitetskrav för försörj-
ningsstöd och aktiv rekrytering för bristyr-
kena inom välfärden.

Tack för 2021. Må 2022 bli ett år för åter-
hämtning. Många har jobbat enormt hårt och 
under stor press under väldigt lång tid. Men 
måtte det också bli de stora sammankoms-
ternas år. Jag längtar efter utspring med ystra 
studenter, högljudda konserter, knökfulla 
läktare när det tävlas, bröllop, konferenser, 
spontanfester, mässor, utställningar och inte 
minst; en riktigt livfull valrörelse. Vi ses!
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Översikt över  
verksamhetens utveckling

2017 2018 2019 2020 2021

Antal invånare 26 224 26 503 26 777 27 044 27 556

Kommunal skattesats 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64

Verksamhetens intäkter (mnkr) 474 449 458 457 460

Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 762 1 801 1 877 1 870 1 974

Jämförelsestörande kostnader (mnkr)     34

Avskrivningar (mnkr) 81 83 80 83 88

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 391 1 435 1 499 1 496 1 636

 kronor per invånare 53 047 54 152 55 981 55 317 59 385

Nettokostnadsandel (%) 95,0 95,5 95,7 91,6 95,1

Nettoinvesteringar (mnkr) 149 136 224 165 207

Tillgångar (mnkr) 1 740 1 747 1 952 2 113 2 166

Eget kapital (mnkr) 186 254 321 474 560

Årets resultat (mnkr) 73,8 68,2 67,6 138,2 85,6

Soliditet, inkl. hela pensionsskulden (%), fullfond 11 15 17 22 26

Låneskuld hela koncernen (mnkr)* 1 058 962 1 092 1 096 960

Varav:

 kommunen 478 403 549 588 483

 Stenungsundshem AB 508 459 449 421 398

 Stenungsunds Energi + Fjärrvärmestiftelsen 72 72 67 62 57

 Soltak AB 23 23 23 21

 SBRF 5 4 2 1

Låneskuld i koncernen i kronor per invånare 40 345 36 298 40 781 40 527 34 838

* Låneskuld hela koncernen omfattar Soltak AB och SBRF från och med 2018.



Stenungsunds Energi och Miljö AB

Soltak AB

Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme

Stenungsunds Fritid och Fastigheter AB

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
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Den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige
Beredningen för miljö och fysisk planering

Demokratiberedningen
Ekonomi/personalberedningen

Välfärdsberedningen

Revisionen Stenungsundshem AB

Solgårdsterrassen ABValnämnden

Överförmyndarnämnden

Tekniska myndighetsnämnden

Råd för funktionshindradeFolkhälsorådet Pensionärsrådet

Sociala myndighetsnämnden Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Välfärdsutskottet
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Helägda bolag 
Stenungsundshem AB
Stenungsundshem grundades 1955. Stenungsundshem äger  
och förvaltar bostäder och lokaler i Stenungsund och är 
 kommunens största fastighetsägare. Samtliga fastigheter ligger  
i Stenungsunds kommun.

Solgårdsterrassen AB
Solgårdsterrassen är ett helägt dotterbolag till Stenungsundshem 
AB. Solgårdsterrassen bedriver verksamhet för exploatering av 
fastigheter.

Stenungsunds Energi & Miljö AB
Stenungsunds Energi & Miljö AB producerar och distribuerar 
fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. Verksamheten sker i nära 
samarbete med Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme.

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme producerar fjärrvärme  
inom Stenungsunds kommun. Leverantör av fjärrvärme är sedan 
20010701 Stenungsunds Energi & Miljö AB.

Stenungsunds kommun Fritid och Fastigheter AB
Stenungsunds kommun Fritid och Fastigheter ska på begäran av 
kommunstyrelsen ingå avtal som syftar till att lämna Stenungsunds 
kommun säkerhet för kommunens fordran på organisationen, för 
vars skulder kommunen tecknat borgen.

Delägda bolag
Soltak AB
Soltak tillhandahåller ägarkommunerna stöd och servicetjänster 
inom lön, fakturaadministration och IT. Bolaget ägs av  Stenungsund, 
Lilla Edet, Tjörn och Kungälvs kommuner. Bolaget ägs till lika delar 
av ägarkommunerna. Stenungsunds ägarandel är 1/4.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
SBRF är ett räddningstjänstförbund med uppdrag att förebygga 
olyckor och att genomföra räddningsinsatser. Förbundet ägs till 
lika delar av kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.

Renova AB
Renova erbjuder produkter och tjänster inom återvinning och 
avfall. Bolaget ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,  Mölndal, 
Partille, Tjörn, Stenungsund, Öckerö och Lerums kommuner. 
 Stenungsunds ägarandel är 1,5 %.

Kommuninvest AB
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av de svenska 
kommuner och regioner som är medlemmar i bolaget. Bolaget 
 arbetar för att ge sina medlemmar utlåning och rådgivning. 
 Stenungsunds kommun har varit medlem i Kommuninvest sedan 
2007 och äger 0,22 % av bolaget.

Privata utförare
Inom	sektor	socialtjänst	finns	privata	utförare	inom	boenden	
för	barn	och	vuxna.	Inom	sektor	utbildning	finns	utförare	inom	
 förskola, grundskola och gymnasieverksamheten.

Koncernens sammansättning
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Styrning och uppföljning av den  
kommunala verksamheten

Processer för fastställande av mål, 
 budgetering och uppföljning
Ekonomi/personalberedningen är en 
samman sättning av förtroendevalda politiker 
som bland annat arbetar fram förslag till 
 Strategisk plan (budget) för kommande år 
enligt en fastställd tidplan. I den Strategiska 
planen finns mål och budgetramar för kom-
munens verksamhet. Målen och budgetra-
marna fastställs sedan av Kommunfullmäk-
tige i juni varje år. Den Strategiska planen 
innehåller även ekonomiska styrprinciper där 
ansvar och befogenheter framgår samt hur 
uppföljning och rapportering ska ske.

I budgeten finns avsatta medel för löne-
revision, volymökningar och driftskostnader 
till följd av investeringar. Medlen ligger 
 centralt budgeterat under kommunöver-
gripande. När förändringen sker görs en 
teknisk budgetjustering från kommunöver-
gripande till sektorerna.

Process för intern kontroll
Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommun -
fullmäktige ansvarig för att det finns en 
organisation för intern kontroll som fungerar 
inom koncernen.

Årliga risk- och väsentlighetsbedömningar 
ligger till grund för kommunstyrelsens beslut 
om nästkommande års riskområden och plan 
för intern kontroll.

Information om genomförda  
kontroller lämnas två gånger om  
året till kommunstyrelsen.
De helägda kommunala bolagen Stenung sunds-
hem AB och Stenungsunds  Energi AB samt 
 myndighetsnämnderna  Teknisk myndighets-
nämnd, Social myndighets nämnd och Över-
förmyndarnämnd, redovisar regelbundet sina 
beslut om nästkommande års internkontrollplan 
och uppföljning av innevarande och föregående 
års internkontrollplan till kommunstyrelsen.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om förhållanden 
som är av betydelse för styrning,  uppföljning och intern kontroll av den 
 kommunala koncernens och kommunens verksamhet. Hur  kommunen 
styrs i form av ansvar och befogenheter framgår i de ekonomiska 
	styrprinciperna.	Utöver	det	regleras		kommunens	finansiella	risker	i	
	finanspolicyn.	Uppföljning	av	finanspolicyn	framgår	i	stycket		Finansiella	
risker. Kommunen står för merparten av kommunkoncernens verksamhet. 
Årsredovisningen  behandlar  kommunkoncernen i de avsnitt där det  
anses väsentligt för en rättvisande bild.

Finanspolicy
Kommunkoncernen utsätts för ett flertal 
finansiella risker. Anvisning och hante-
ringen av dessa risker regleras i kommunens 
finanspolicy. Ekonomichefen svarar för att 
följa anvisningen och rapporterar löpande till 
kommunstyrelsen.

Kommunens strategiska plan, reglemente 
för intern kontroll samt finanspolicyn finns att 
ladda ned i sin helhet på kommunens hemsida.
 
Styrning av bolag
De kommunala bolagen Stenungsundshem 
AB, Stenungsunds Energi AB, Soltak AB samt 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
ingår i den kommunala koncernen.

Kommunstyrelsen ska enligt kommu-
nallagen leda och samordna kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över nämnder, 
företag och kommunalförbund som man är 
medlem i. Uppgiften att utöva uppsikt kan ske 
genom att fullmäktige utfärdar koncernge-
mensamma regler, riktlinjer och policys samt 
löpande följer att nämndernas och bolagens 
verksamhet sköts enligt fullmäktiges direktiv. 
I uppsikten ingår också att ge råd, anvisningar 
och förslag samt vid behov initiera ärenden hos 
fullmäktige. För att uppnå och ha god styrning 
samt kontroll över bolagens utveckling har 
Kommunstyrelsen en rad åtgärder under året 
för att utöva sin tillsynsplikt. Bolagen lämnar 
in rapportering i form av ekonomisk ställning 
per april, delårsrapportering per augusti, års-
bokslut, underlag till ägardialog samt uppfölj-
ning av intern kontrollplan.
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Viktiga förhållande för  
resultat och ekonomisk ställning

SAMHÄLLSEKONOMISK ÖVERSIKT
Coronapandemin har haft fortsatt stor 
 påverkan på ekonomin under 2021. Sverige 
har genomgått en betydande konjunktur-
nedgång, men BNP har hämtat igen 2020 
års skarpa nedgång. Dock är tillväxten svag, 
vilket också gör avtryck på arbetsmarknaden.

Globalt har det skett en expansiv ekono-
misk politik under såväl 2020 som 2021. 
Centralbankerna har sänkt styrräntorna 
och regeringarna har genomfört  omfattande 
krisåtgärder. Detta har emellertid ökat på 
den statliga skuldsättningen, vilket kan få 
till följd att det framtida finanspolitiska 
 utrymmet krymper. I Sverige väntas fram-
förallt tjänstesektorn driva på för ekonomin 
och sysselsättningen framöver. De krisåtgärder 
som Sveriges regering vidtagit har gjort så att 
hushållens ekonomier klarat sig förhållandevis 
bra under krisen. Inför 2022 väntas  hushållens 
ekonomier stärkas ytterligare på grund av de 
skattesänkningar och bidragshöjningar som 
aviserats. Hushållens konsumtion väntas där-
för öka. Inför 2022 väntas också exporten och 
investeringarna öka mycket tack vare närings-
livets förväntade höga investeringsnivå.

Världsekonomin har sett stora inflations-
ökningar under 2021, inte minst i USA. 
Även i Sverige har inflationen varit hög 
och det är främst höga priser på drivmedel 
och  elektricitet som drivit på inflationen. 
På grund av den  stora osäkerhet som råder 
efter Rysslands  invasion av Ukraina är det 
 sannolikt att inflationen bli högre än vad som 
tidigare förutspåtts. 

Stenungsunds kommuns verksamhet och utveckling påverkas av ett 
antal omvärldsfaktorer så som konjunkturutveckling, arbetsmarknadsut
veckling, befolkningsutveckling och bostadsbyggande. I detta kapitel 
behandlas upplysningar/analyser om förhållanden som är viktiga för 
bedömningen av kommunen och kommunkoncernens ekonomi.*

KLIMATANPASSNINGAR
Sverige var under sommaren hårt  drabbad 
av översvämningar. Detta tillsammans 
med de senaste årens bränder visar att 
Sverige  behöver göra anpassningar till ett 
 förändrat klimat. Kostnader för arbeten med 
 geotekniska utredningar för att undersöka 
risker kopplat till erosion, ras och skred  väntas 
öka de kommande åren. SKR:s  styrelse har 
 inrättat en programberedning med uppdrag att 
analysera hur stora anpassningar som kommer 
att behöva göras de kommande åren och vem 
som bär ansvaret för  anpassningarna.

UTVECKLING I KOMMUNSEKTORN
Kommuner och regioner förväntas ha en 
 fortsatt stark ekonomi de kommande åren. 
Detta på grund av ett lägre demografiskt 
tryck, en expansiv finanspolitik och den 
konjunkturella återhämtningen. Det lägre 
demografiska trycket beror på en svagare 
befolkningsökning än tidigare och då främst 
bland de yngsta, vilket kommer att få genom-
slag i ett minskat behov av investeringar i till- 
och nybyggnationer. I Stenungsund bedöms 
de investeringar som kommunen genomfört 
och planerat för de närmast kommande åren 
vara tillräckliga enligt nuvarande prognos. 
Befolkningsprognosen visar också att det är 
åldersgruppen +80 år som ökar mest de kom-
mande tio åren. I Stenungsunds kommun ska 
ett nytt särskilt boende byggas inom komman-
de treårsperiod för att möta det ökade behovet.

SKR skriver in sin ekonomirapport att 
det i landet råder bostadsbrist inom LSS. Så 

är också fallet i Stenungsund. För att möta 
 behovet är ett nytt LSS-boende under upp-
byggnad och inflyttning planeras till 2023.

Kostnadsvolymen i kommunerna väntas 
bli ganska stor de närmaste åren.  Noterbart 
i sammanhanget är att kostnaderna  mellan 
2017-2020 varit i princip oförändrad. 
 Ökningen framöver förklaras av en ökning 
i statsbidrag inom äldreomsorg, grundskola 
och vuxenutbildning. Vidare beror ökningen 
på den återhämtning av kostnaderna som 
väntas efter pandemiåren.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING
Den 31/12 2021 uppgick Sveriges befolkning 
till 10 452 326 personer. Det är en ökning med 
73 031 personer, motsvarande 0,7 %, jämfört 
med 2020. Det är en något större ökning 
än 2020 då folkmängden ökade med 0,5 %. 
Under året invandrade 90 631 personer till 
Sverige. Det är en ökning med 8 113 personer 
eller 9,8 % jämfört med föregående år. Den 
största invandringsgruppen under 2021 är 
återinvandrade personer födda i Sverige. 
Därefter står personer från Indien, Syrien 
och Tyskland och det är invandringen av 
 personer födda i Indien som stått för den 
störta ökningen jämfört med 2020. Anta-
let som utvandrade från Sverige var 48 284 
personer, vilket var 1,3 % färre än 2020. 
Antalet  utrikesfödda var 2 090 503 personer. 
Vanligaste födelselandet bland utrikes födda 
var Syrien följt av Irak och Finland.

Antalet personer som avled under året 
var 91 958. Jämfört med 2020 var det en stor 
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Viktiga förhållande för  
resultat och ekonomisk ställning

minskning, drygt 6 000 färre, men jämfört 
med 2019 var det drygt 3 000 fler. Av de som 
dog var antalet män något fler, 46 484 mot  
45 474 kvinnor.

Antalet barn som föddes under 2021 
var 114  263, vilket är en ökning med 1,0 % 
j ämfört med 2020. Av de födda var 51,2 % 
pojkar och 48,8 % flickor.

Av Sveriges kommuner ökade befolk-
ningen i 205 av Sveriges 290 kommuner. 
Göteborg, Malmö och Uppsala hade den 
största befolkningsökningen i absoluta tal. I 
Stenungsund ökade befolkning med 512 per-
soner och uppgick i december till 27 556. Det 
är en ökning med 1,9 % jämfört med 2020 och 
således högre än genomsnittet i riket. Det sker 
inte förändringar endast i antalet invånare, 
sammansättningen av befolkningen ändras 
också. Antalet äldre blir fler samtidigt som 
personer i yrkesför ålder blir färre.  
I Stenungsunds kommun sker byggnationer 
för att möta kommande behov.

ARBETSMARKNAD
Efterfrågan på arbetskraft har ökat i takt  
med att restriktionerna lättats. Arbetsförmed-
lingen bedömer i sina prognoser att antalet 
sysselsatt kommer att öka fram till och med 
2023. De ser också att de yrken där det råder 
brist på arbetskraft kommer att se en än högre 
brist. Antalet inskrivna arbetslösa är tillbaka 
på samma nivå som innan pandemin. Dock 
är långtidsarbetslösheten kvar på en hög nivå.

I Stenungsund uppgår de inskrivna arbets-
lösa till 4,0 %, en minskning med 0,9 %  jämfört 

med 2020. I Riket uppgår arbetslösheten till 
7,2 % att jämföra med 8,8 % föregående år och i 
Västra Götalandsregionen uppgår de till 6,5 %.

 
BOSTADSBYGGANDE
Bostadsbyggandet sett över landet ökar och 
det råder en stark efterfrågan på bostäder 
trots att befolkningsprognosen minskar.

Byggande av nya bostäder under den 
närmaste femårsperioden kommer huvud-
sakligen att ske i form av förtätningar och 
kompletteringar i Stenungsunds samhälle och 
i Jörlanda. Platser som det kommer att byggas 
på är bland annat Solgårdsterrassen, Hassel-
höjden, och CW Borgs väg. Utanför centrala 
Stenungsund kommer nya bostäder att byggas 
i Stora Höga, Ucklum och i Spekeröd.

Arbetslöshet

*Texten är i huvudsak hämtad från SKR ekonomirapport.
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Händelser av  
väsentlig betydelse
COVID-19
Coronapandemin har fortsatt att påverka 
kommunens verksamhet och ekonomi. 
Under våren har hemstudier inom gymna-
siet fortsatt och en stor del av kommunens 
anställda, som haft tjänster där distansarbete 
varit möjligt, har arbetat på distans. Inom 
äldreomsorgen har verksamheten arbetat 
intensivt för att förhindra smittspridning och 
kommunens servicefunktion har arbetat med 
fördjupat städ, också det för att förhindra 
smitt spridning. På uppdrag från Arbetsmark-
nadsenheten genomförs Ungdomsjobb 2021 
som är en nationell satsning där ungdomar 
med gymnasieexamen får anställning i 
kommunala verksamheter. Satsningen är till 
för att motverka att ungdomar hamnar utan 
sysselsättning i spåren av pandemin.

EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN
Resecentrum har varit ute för granskning 
under december och tre informationsmöten 
för allmänheten har genomförts. Ett antal 
detaljplanearbeten pågår i kommunen och 
följande har antagits under året: Kopper 2:1 
mfl, Hasselhöjden, Kopper 2:16, Bergsvägen, 
Munkeröd 1:12 mfl och Kyrkeby 3:33 och 
3:34, Jörlandaskolan.

Projektet Fler i försörjning har påbörjats 
under året och innebär att arbetsmarknads-
enheten, stöd- och försörjningsenheten och 
vuxenutbildningen samarbetar för att få fler 
människor i sysselsättning.

Projektet Kulturhus för alla startade under 
året i syfte att locka fler utrikesfödda till 
kulturhuset Fregatten.

För att utbyta erfarenheter av händelser 
som rör ungdomar etablerades ett  samarbete 
med kontinuerliga möten med polisen, 
socialtjänst, räddningstjänsten, Citycon, 
kommunledningen och kultur och fritid från 
Stenungsund, Tjörn och Orust.
Kommunfullmäktige har i Strategisk Plan 
2022-2044 antagit fyra av Agenda 2030-målen 
som inriktningsmål.

KOMMUNKONCERNEN
Under året godkände Kommunfullmäktige 
Stenungsundshems hemställan om fusion 
mellan bolagen Stenungsundshem AB och 
Solgårdsterrassen AB.

Kommunfullmäktige beslutade under 
att Stenungsunds kommun ska lämna in en 
intresse anmälan till kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) och i 
januari 2022 beslutade kommunfullmäktige 
att skicka in en medlemsansökan till RSG.

En översyn har gjorts av om förvaltnings-
avtalet kommunen har med Stenungsunds-
hem ger kommunen de förutsättningar som 
behövs för att kunna arbeta strategiskt och 
ändamålsenligt med underhåll och drift av 
befintliga fastigheter samt projektledning av 
nya. Kommunfullmäktige har den  
2021-09-09 fattat beslut om att säga upp 
förvaltnings avtalet med Stenungsundshem 
per den 2021-12-31. Från och med 2022-01-01 
hanteras fastighetsfrågor i kommunens regi.

INVESTERINGAR
Kommunen har under året gjort investeringar 
i kommunala anläggningar på 206,7 mnkr. 
Bland de investeringar som färdigställts under 
året kan utbyggnationen av Hallernas kolan, 
räddningstjänstens varmförråd och Nösnäs 
pausrum och klassrum nämnas. Flera större 
projekt inom skola och förskola pågår däri-
bland Hallerna nya högstadieskola, tillbygg-
nation av Stora Högaskolan, ombyggnation 
av Kyrkenorumskolan samt tillbygg nation 
på Nösnässkolan. Inom VA- verksamheten 
har investeringar i form av renoveringar av 
befintliga va-a nläggningar samt förnyelse 
av rörnät gjorts. Inom samhälls byggnad har 
investeringar gjorts för  geotekniska åtgärder i 
skredriskområden samt utbyggnad och under-
håll av kommunens gator, gång- och cykelvä-
gar samt lekplatser.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER
Kommunfullmäktige har beslutat att när 
det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 
högstadieundervisningen på Stenungskolan 
upphöra. Kommunstyrelsen har beslutat att 
gå vidare med förslaget att samlokalisera 
kompetens och utvecklings verksamhet samt 
daglig verksamhet på Stenungskolan genom 
att ta fram en detaljerad kostnads beräkning 
för omflyttning av verksamheterna och 
 ombyggnation av Stenungskolans lokaler.



Mål för god  
ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunallagen ställer krav på att 
 kommuner ska ha god ekonomisk hushåll-
ning och en ekonomi i balans. Kommunen 
ska i enlighet med detta ange både finansiella 
mål och verksamhetsmål för att god ekono-
misk hushållning ska uppnås.

Kommunfullmäktige i Stenungsund  
har i Strategisk plan 2021–2023, Budget 2021 
 angivit mål som beskriver den politiska 
viljan. Målen ska stämmas av både i hel-  
och delårsbokslut.

I Stenungsunds kommun uppnås god 
ekonomisk hushållning genom att 70 % av de 
finansiella målen samt inriktningsmålen är 
uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Under 2021 uppfylldes samtliga finan-
siella mål. Av inriktningsmålen bedöms 50 % 
vara uppfyllda och 50 % delvis uppfyllda. 
Med hänvisning till detta kan konstateras att 
 Stenungsunds kommun bedriver en verksam-
het med god ekonomisk hushållning.

RESULTAT FINANSIELLA MÅL
Nettokostnadsandelen, inkl finans netto 
och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 98,5 % i genomsnitt 
över  rullande femårsperioder. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 95,1 %  
för 2021. Sett över den senaste femårsperioden 
så uppgår nettokostnadsandelen till 94,6 % 
och målet är därmed uppfyllt.

Självfinansieringsgraden av investe-
ringarna, i skattefinansierad verksam-
het, ska uppgå till minst 70 % sett över 
rullande femårsperioder.

Självfinansieringsgraden uppgår till  
95,3 % för 2021. Sett över den senaste femårs-
perioden så uppgår självfinansieringsgraden 
till 104,2 %. Målet är därmed uppfyllt.

Soliditeten ska uppgå till minst 16,5 %.
Soliditeten uppgår till 25,8 % vid årets slut. 

Målet är därmed uppfyllt.

Kommunens skattesats ska vara 
 oförändrad under mandatperioden.

Kommunens skattesats har inte föränd-
rats, målet är därmed uppfyllt.
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RESULTAT INRIKTNINGSMÅL
Inriktningsmålen utgår från Stenungsunds 
kommuns 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 social 
hållbar utveckling”. Kommunfullmäktige 
antog fyra inriktningsmål i budget 2021. 
Måluppfyllelsen av dessa mål bedöms utifrån 
ett antal indikatorer per mål. Bedömningen 
av måluppfyllelsen grundas i utfallet av 
indikatorerna kopplat till en målsättning 
per indikator. Ett mål bedöms som uppfyllt 
när alla, eller i stort sett alla indikatorer, når 
målsättningen. Motsvarande bedöms ett mål 
som delvis uppfyllt om ett antal indikatorer 
har nått målet, alternativt att flera ligger 
nära målsättningen. Ett mål som bedöms ej 
uppfyllt har en eller flera indikatorer som har 
haft en negativ utveckling och som heller inte 
bedöms ligga nära målsättningen. Då målen 
har olika antal indikatorer kan det skilja sig 
åt mellan de olika målen hur bedömningen 
gjorts. Av kommunfullmäktiges fyra mål har 
två uppfyllts och två har delvis uppfyllts.

Sammantaget har elevers kunskapsre-
sultat i grundskolan ökat, sjukskrivnings-
talen har minskat och indikatorerna inom 
hållbarhet pekar till största delen åt rätt håll. 
Personal kontinuiteten inom hemtjänsten 
har förbättrats, trots stora utmaningar till 
följd av Covid-19 pandemin. Indikatorer och 
 kommentarer kring arbetet för högre målupp-
fyllnad finns i bilaga.

1. Fler ungdomar ska fullfölja sin 
 gymnasieutbildning
Måluppfyllelse: Uppfyllt

Den samlade bedömningen är att elevers 
kunskapsresultat i grundskolan har ökat. 
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogrammen i hemkommunen har ökat 
med en procentenhet jämfört med föregående 
år till 89,5 procent. Andelen gymnasieelever 
med examen inom fyra år har ökat, både sett 

till samtliga elever folkbokförda i Stenung-
sunds kommun och för samtliga elever inom 
den kommunala gymnasieskolan. För hem-
kommun har andelen ökat med 2,1 procent-
enheter till 74,8 procent och för elever inom 
den kommunala skolan med 4,7 procenten-
heter till 75,3 procent. Exkluderas elever vid 
individuella programmet uppgår examens-
graden till 85 procent inom den kommunala 
gymnasieskolan.

2. Stenungsunds kommun ska  
vara en attraktiv och hälsosam  
arbetsplats/arbetsgivare
Måluppfyllelse: Uppfyllt

För 2021 var sjukfrånvaron 7,6 procent vilket 
är en minskning med 0,5 procentenheter 
jämfört med 2020. Den lägre sjukfrånvaron 
bedöms framförallt bero på att Covid-19 
pandemin har tonats ner under 2021 jämfört 
med 2020, vilket påverkat sjukskrivningstalen 
positivt. Andelen heltidsanställda har ökat 
med 0,8 procentenheter jämfört med 2020. 
Andelen anställda med sysselsättningsgrader 
under 70 procent minskar med 0,2 procenten-
heter jämfört med 2020. Den nära och konti-
nuerliga uppföljningen av alla anställningar 
under 70 procent sysselsättningsgrad, bedöms 
bidra till den positiva utvecklingen.

3. Stenungsunds kommun ska verka för 
en hållbar utveckling och därför minska 
sin påverkan på miljön och  klimatet
Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt

Den totala energianvändningen per kvadrat-
meter i kommunens egna fastigheter 
 fortsätter att sjunka. Elförbrukningen ökar 
något jämfört med förra året men är relativt 
låg jämfört med 2019. Bedömningen är att 
detta beror på Covid-19 pandemin som lett 
till stängda offentliga lokaler, distansstudier 
och hemarbete.

På grund av kalla månader i början av året 
har kommunen haft en högre oljeanvändning 
än föregående år. Nyckeltal för fjärrvärmen 
är normalårskorrigerad varför fjärrvärmean-

vändningen minskar jämfört med föregående 
år. Solcellsproduktionen i kommunen har 
ökat, trots förseningar vid etableringen av 
solceller på Tallåsens äldreboende.

Utläckage av producerat dricksvatten 
minskar jämfört med förra året. Ett aktivt 
läcksökningsarbete och åtgärder av upptäckta 
läckor har genomförts under 2021. Inläckaget 
har under året minskat med sju procentenhe-
ter till 46 procent vilket förklaras av minskad 
nederbörd jämfört med året innan.

Under 2021 har det totala matsvinnet ökat 
och uppgick till 57,4 gram/person. Ökningen 
beror till stor del på att det varit svårare att 
beräkna antal matgäster mer än vanligt från 
dag till dag på grund av Covid-19 pande-
min. Dessutom har det aktiva arbetet för att 
minska matsvinnet, som tidigare funnits, 
behövt nedprioriteras under pandemin.
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God ekonomisk  
hushållning för koncernen
I den strategiska planen har fullmäktige 
 antagit tre mål för kommunkoncernen.

• Soliditeten ska förbättras eller 
 hållas oförändrad. 
Koncernens soliditet har ökat från 
31,4 % till 34,6 %. Målet är därmed 
uppfyllt.

• Koncernens ska verka för en 
hållbar utveckling och därför 
minska sin påverkan på miljön och 
klimatet 
Indikatorn är att användning av   
fossila bränslen ska minska. Kom
munen har minskat sin energiför
brukning i stort dock inte avseende 
de fossila  bränslena. Så väl Stenung
sundshem AB som Stenungsunds 
Energi och Miljö AB A har ökat sin 
energiförbrukning. Stenungsund
hem AB har också ökat sina använd
ning av fossila  bränslen till fordon. 
Målet bedöms inte vara uppfyllt.

• Koncernen ska vara en attraktiv 
och hälsosam arbetsgivare. 
Indikatorn är att sjukfrånvaron ska 
minska från föregående år. Sjukfrån-
varon har minskat inom såväl kom-
munen som Stenungsundshem. Under 
2020 var sjukfrånvaron ovanligt hög 
till följd av covid-19. Sjukfrånvaron 
kopplad till pandemin har fortsatt 
under 2021, men inte i samma omfatt-
ning som 2020. Stenungsunds Energi 
och Miljö AB har en högre sjukfrån-
varo 2021 jämfört med 2020. Antalet 
anställda i bolaget är relativt låg, vilket 
gör att enskilda sjukskrivningar slår 
hårdare. Målet bedöms därmed som 
uppfyllt. 

Trots att ett av målen inte är  
uppfyllt görs bedömningen att 
 koncernen  bedriver en verksamhet 
med god  ekonomisk hushållning 2021. 
De sammanställda räkenskaperna vi-
sar ett starkt resultat. Enskilt redovisar 
även de två bolagen som innefattas av 
koncernmålen goda resultat.

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

Trots ökat antal omsorgstagare och fortsatt 
påverkan av Covid-19 pandemin som lett till 
hög sjukfrånvaro, och därmed fler vikarier, 
har personalkontinuiteten, det vill säga antal 
personal som en hemtjänsttagare möter under 
14 dagar, minskat jämfört med föregående 
år. Personalkontinuiteten 2021 uppgår till 18 
personal i genomsnitt under 14 dagar jämfört 
med 19 personal i genomsnitt 2020.

Under året har väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsda-
tum till särskilt boende ökat något i jämförel-
se med föregående år. En förklaring är att det 
är fler som ansökt om plats på demensboende 
än antalet tillgängliga platser.
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RESULTATANALYS
Årets resultat är positivt och uppgår till  
85,6 mnkr. Resultatet motsvarar 4,9 % av 
årets skatter och bidrag. Detta kan  jämföras 
med budgeterade 1,2 %. I resultatet finns 
jäm förelsestörande kostnader på 34,1 mnkr, 
vilket innebär att resultatet exklusive jäm-
för else störande poster uppgår till 119,7 
mnkr. Detta kan jämföras med föregående 
års resultat på 138,2 mnkr. De jämförelse-
störande posterna består av två delar. Den 
ena avser ändrat livslängsantagande i RIPS, 
vilket ökat pensionsskulden med 19,3 mnkr. 
Skuld ökningen ger en motsvarande kost-
nadsökning i resultatet. Den andra avser en 
ökning av avsättning för deponier som har 
gjorts under året och belastar resultatet med 
14,8 mnkr.

Resultatet påverkas av ett antal andra 
stora negativa och positiva budgetavvikelser. 
Skatte intäkterna står för den enskilt största 

positiva avvikelsen. Dessa uppgick till  
66,8 mnkr högre än budget. Bland övriga 
avvikelser finns engångsposter för exploa-
teringsvinster om 2,8 mnkr. Räntekost naderna 
för lån är 4,2 mnkr lägre än budgeterat.

COVID-19
Covid-19 har haft fortsatt stora konsekvenser 
på kommunens ekonomi. Flera sektorer har 
belastats av högre kostnader som en konse-
kvens av pandemin. Sektor socialtjänst och 
sektor utbildning och måltidsverksamheten 
redovisar dock kostnadsminskningar till följd 
av att viss verksamhet inte kunnat bedrivas. 
Detta har i sin tur inneburit att frånvarande 
personal inte har behövt ersättas med vikarier 
och timanställda.

Under januari–oktober har kommunen 
erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader. 
Bidraget har täckt såväl den sjukfrånvaro som 
är kopplad till pandemin som den normala 

Avstämning av balanskrav, mnkr 2019 2020 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen* 67,6 138,2 85,6

  Samtliga realisationsvinster 0,5 4,8 

 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet   

 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet   

 +/ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper   

 +/ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper   

  Ansvarsförbindelsens förändring 14,4 6,8 6,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 52,7 126,6 79,5

  Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   

 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv   

Balanskravsresultat 52,7 126,6 79,5

Finansiell analys av kommunen
Ekonomisk översikt

Resultatutveckling 2017–2021 mnkr
sjukfrånvaron. Kommunen har även erhållit 
generella statsbidrag för God och nära vård 
och Skolmiljarden som kommit äldreom-
sorgen och funktionshinderverksamheten 
respektive skolverksamheterna till del. 
Kultur och fritidsverksamheten har däremot 
 drabbats av intäktsbortfall avseende inträden 
till motionsanläggningar och för inställda 
arrangemang och aktiviteter.

BALANSKRAVSRESULTAT
Enligt kommunallagen ska kommuner 
bedriva verksamheten så att kostnaderna 
inte överskrider intäkterna. Om kommunen 
redovisar ett negativt resultat måste det kom-
penseras med ett överskott inom tre år. En så 
kallad balanskravsutredning ska göras varje 
år för att fastställa om balanskravet är upp-
fyllt. I denna ska realisationsvinster/förluster 
som uppkommit vid försäljning samt föränd-
ringar av den delen av pensionsförpliktelsen 
som intjänats före 1998 räknas bort från årets 
resultat. Balanskravsresultatet uppgår till  
79,5 mnkr, vilket innebär att kommunen 
uppfyller balanskravet.

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Verksamhetens intäkter uppgår till 459,7 mnkr, 
vilket är en ökning mot föregående år med 
3,1 mnkr. Ökningen motsvarar 0,7 %. Taxor 
och avgifter har ökat med 10,5 % och uppgår 
till 153,0 mnkr. Utvecklingen mellan 2019 
och 2020 var negativ beroende på minskade 
intäkter avseende inträden till simhallen och 
bygglovsintäkter. Under 2021 har inträdena 
till simhallen legat på en fortsatt låg nivå 
medan bygglovsintäkterna ökat. Taxorna för 
avfallsverksamheten och VA-verksamheten 
har också ökat sedan 2020. Bidragen uppgår 
till 146,0 mnkr, vilket är en minskning 
med 7,8 mnkr jämfört med föregående år. 
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 Bidragen från Skolverket som bland annat 
består i lärarlönelyft och bidrag för likvärdig 
skola uppgår till 54,8 mnkr att jämföra med 
53,5 mnkr föregående år. Bidragen från Social-
styrelsen uppgår till 12,7 mnkr och riktar 
sig främst till äldreomsorgen. Föregående år 
uppgick bidragen från Socialstyrelsen till  
23,2 mnkr. Bidragen från Migrationsverket  
har minskat succesivt under ett antal år i takt 
med lägre flyktingmottagande och uppgår till 
12,0 mnkr. Detta är en minskning med  
3,7 mnkr jämfört med 2020. Intäkter för 
försäljning av exploateringsfastigheter uppgår 
till 3,6 mnkr, att jämföras med 10,6 mnkr 
 föregående år. Övriga intäkter uppgår till  
115,0 mnkr, vilket är en ökning med 3,2 mnkr 
och motsvarar 3,2 %. Ökningen består i ökade 
intäkter för sålda platser inom bland annat 
grundskolan och sålda tjänster till andra kom-
muner avseende överförmyndarverksamheten.

Verksamhetens kostnader uppgår till  
2 008,0 mnkr att jämföra med 1 870,1 mnkr 
2020, vilket är en ökning med 7,4 %. Personal-
kostnaderna som utgör kommunens största 
kostnadspost uppgår till 1 222,2 mnkr. Kost-
naderna har ökat med 4,2 % jämfört med före-
gående år. Föregående år minskade personal-
kostnaderna beroende på hög frånvaro för 
sjukskrivningar och vab till följd av pandemin 
och där befintlig personal kunnat ersätta den 
frånvarande. Årets lönerevision var 2,0%. 
Minskad frånvaro i kombination med att an-
talet anställda har ökat med 106 personer och 

förklarar diskrepansen mellan lönerevisionen 
och kostnadsökningen. I personalkostnaderna 
ingår en ökning av semesterlöneskulden om 
3,3 mnkr. Pensionskostnaderna uppgår till 
96,6 mnkr, vilket är en ökning med 25,4 mnkr 
och beror till stor del på ändrat livslängds-
antagande vid beräkning av pensions skulden. 
Kostnaderna för köpta tjänster belastar 
resultatet med 376,7 mnkr. Av dem uppgår 
köp av huvudverksamhet till 230,8 mnkr och 
består bland annat av köpta skolplatser i andra 
kommuner och köpta platser från privata 
företag inom IFO och funktionshinder. Köp 
av huvudverksamhet har ökat med 14,5 mnkr 
jämfört med föregående år. Kostnaderna för 
köpta platser inom grundskola och gymnasie-
särskola har ökat såväl som köpta tjänster 
inom hemtjänsten. Vidare har de köpta 
tjänsterna för räddningstjänst ökat sedan 
föregående år. Kostnaderna för förbruknings-
material och förbrukningsinventarier uppgår 
till 65,7 mnkr, vilket är en ökning med  
10,7 mnkr och ökningen består i kostnader för 
undervisnings- och pedagogiskt material samt 
skyddskläder och skyddsmaterial. Kostnader 
för avsättning för deponier uppgår till  
14,8 mnkr efter att en utredning av de 
framtida utgifterna för efterbehandling av 
 kommunens två deponier gjorts.

Kostnaderna för avskrivningar landade på 
88,1 mnkr, vilket är en ökning med 5,3 mnkr 
jämfört med föregående år och beror på den 
höga investeringsnivå kommunen haft de 

senaste åren.
SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA 
STATSBIDRAG
Kommunens skatteintäkter uppgick för året 
till 1 732,1 mnkr, vilket är en ökning med  
81,3 mnkr jämfört med 2020. Årets skatte-
intäkter inkluderar en positiv slutavräkning 
för 2020 på 4,4 mnkr och en positiv preliminär 
avräkning för 2021 på 30,8 mnkr. Avräkning-
en beror på att utvecklingen på arbetsmarkna-
den har varit starkare än prognostiserat.
De generella statsbidragen ökade med  
11,5 mnkr och uppgår till 209,4 mnkr. Bland 
dessa ingår den så kallade skolmiljarden och 
bidraget för god och säker vård. Bland bidra-
gen som ökat mest hör bidraget för inkomst-
utjämning som uppgår till 72,5 mnkr, vilket är 
10,4 mnkr högre än föregående år. Reglerings-
bidraget har också ökat från 27,4 mnkr till 
80,2 mnkr. Bland de generella statsbidragen 
finns även bidrag som kan benämnas som 
 riktade generella bidrag. Dessa har minskat 
med 40,4 mnkr och beror på de extra medel 
som tillsköts 2020 för det skatteintäktsbort-
fall som förväntades ske i spåren av corona-
pandemin. Kostnadsutjämningsutgiften 
uppgår till 23,5 mnkr vilket är 2,2 mnkr lägre 
än föregående år.

Skatter och statsbidrag, mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatter 1 257,8 1 332,4 1 374,4 1 430,4 1 452,9 1 522,7

Statsbidrag 148,7 134,1 139,8 150,3 197,9 209,4

Summa 1 406,5 1 466,5 1 514,2 1 580,7 1 650,8 1 732,1

Ökning % 7,2 % 4,3 % 3,3 % 4,4 % 4,4 % 4,9 %
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NETTOKOSTNADSANDEL
Nettokostnadsandelen talar om hur stor andel 
av skatteintäkter, inklusive finansnetto, som 
har gått åt för att finansiera verksam hetens 
nettokostnader. För att kommunen ska ha 
en bra kostnadskontroll och ett handlings-
utrymme för oförutsedda kostnader är 98 % 
nettokostnadsandel ett bra riktmärke. För 
2021 uppgick kommunens nettokostnads-
andel till 95,1 %.

FINANSNETTO
Finansnettot är negativt och uppgår till  
-10,1 mnkr för 2021. Det är 8,5 mnkr bättre 
än budget.

De finansiella intäkterna uppgår till  
3,5 mnkr och består främst av ränta på utläm-
nade lån och borgensintäkter inom kommun-
koncernen samt en överskottsutdelning från 
Kommuninvest. De finansiella kostnaderna 
uppgår till 13,6 mnkr att jämföra med budge-
terade 21,1 mnkr. Den största kostnaden avser 
finansiella kostnader på pensionsskulden och 
uppgår till 9,5 mnkr, detta är 2,6 mnkr lägre 
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än budget. Räntorna på lån inklusive derivat 
uppgår till 3,8 mnkr, vilket är 4,2 mnkr 
lägre än budget. Ränteläget har varit fortsatt 
gynnsamt vilket, tillsammans med en lägre 
investeringsnivå än budgeterat, föranlett de 
lägre räntekostnaderna.

Finansiell ställning
INVESTERINGAR
Årets nettoinvesteringar uppgår till  
206,6 mnkr och inkluderar 11,7 mnkr i 
investeringsbidrag. Investeringar i anlägg-
ningstillgångar har gjorts om 216,7 mnkr och 
investeringar inom exploateringsverksam-
heten har gjorts om 1,6 mnkr. Budgeten för 
året är 402,9 mnkr vilket innebär en avvikelse 
på 196,3 mnkr. Investeringar som gjorts 
 under året innefattar bland annat investering-
ar i Nösnäs kök och matsal, Stora Högaskolan, 
nybyggnation av Hallerna högstadium och 
investeringar i VA-nätet. Höga investerings-
nivåer planeras för kommande planperiod.
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Avsättningar
AVSÄTTNING FÖR PENSIONER
Stenungsunds kommun redovisar hela 
pensions åtagandet som en skuld i balansräk-
ningen. Detta är ett avsteg från Lagen om kom-
munal bokföring och redovisning. Lagen säger 
att den delen som avser pensioner  intjänade 
tom 1997-12-31 ska redovisas utanför balans-
räkningen. Denna del uppgår i  Stenungsund 
till 433,0 mnkr inklusive löneskatt, vilket är 
en minskning med 6,2 mnkr jämfört med 
föregående år. Under 2021 fattade SKR beslut 
om ett ändrat livslängdsantagande i RIPS. Det 
är framförallt männens medellivslängd som 
ökar jämfört med tidigare antaganden. I årets 
minskning ingår även en kostnadsökning 
 avseende detta på 13,6 mnkr.

Den andra delen av pensionsskulden avser 
förmånsbestämd ålderspension. Skulden 
var på balansdagen 130,3 mnkr, vilket är en 
 ökning med 44,6 mnkr. Skulden ökar i takt 
med intjänande men även att allt fler  anställda 
har en lön som överstiger 7,5  basbelopp. Även 
denna har påverkats av ändrat livslängds-
antagende. Effekten för denna del är en 
 kostnad på 5,7 mnkr.

AVSÄTTNING FÖR TÄCKANDE AV 
DEPONI
Avsättningen för deponi avser deponierna 
Rinnela och Stripplekärr. Sluttäckning av 
deponierna gjordes 2006 och den förväntade 
tiden för efterbehandling är 50 år. En avsätt-
ning gjordes 2009 för framtida kostnader för 
efterbehandlingen. Det har funnits en osäker-
het kring avsättningens storlek då förutsätt-
ningar i form av förändringar i miljön samt i 
tekniska saneringslösningar ändras över tid. 
Under 2021 har kommunen därför gjort en 
värdering av avsättningen. Värderingen visade 
att återstående kostnader för åren fram till 
2036 är 19,3 mnkr. Avsättningen har därför 
utökats med 14,8 mnkr.

Skulder
LÅNESKULD
Låneskulden har minskat med 110 mnkr 
och uppgår till 540 mnkr. Minskningen 
skedde under våren och var möjlig tack 
vare god likviditet. Av låneskulden är  
57 mnkr vidareutlånade till det 
 kommunala bolaget Stenungsunds 
 Energi och Miljö AB.

KORTFRISTIGA SKULDER
De kortfristiga skulderna uppgår till  
392,1 mnkr, vilket är en ökning med  
35,8 mnkr jämfört med 2020. 
Leverantörs skulderna står för 113,3 
mnkr av skulden och har ökat med 50,8 
mnkr. Upplupna kostnader och förut-
betalda  intäkter utgör 137,1 mnkr och 
har  min skat med 21,3 mnkr. Semester-
löneskulden uppgår till 83,4 mnkr och 
har ökat med 3,4 mnkr till följd av såväl 
fler antal  sparade dagar och den årliga 
lönerevisionen.
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SOLIDITET
Soliditeten talar om hur stor del av kom-
munens tillgångar som finansieras med eget 
kapital. En stark soliditet innebär en ökad 
handlingsfrihet och en förmåga att hantera 
framtida ekonomiska växlingar och ökat in-
vesteringsbehov. Soliditeten redovisas inklu-
sive hela pensionsåtagandet. Stenungsunds 
kommun har haft en positiv förändring av 
soliditeten tack vare flera år av goda resultat 
och för 2021 uppgår den till 25,8 %. Så sent 

som 2015 var soliditeten negativ till följd av 
den svåra situation som Stenungsunds kom-
mun hamnade i på mitten av 90-talet, med 
stora borgensåtaganden som behövde infrias.

KÄNSLIGHETSANALYS
En kommuns ekonomiska ställning påverkas 
av en rad olika faktorer. Ett sätt att göra det 
tydligt är att göra en känslighetsanalys som 
visar hur olika faktorer påverkar kommunens 
ekonomi.

Åtagande och risk
Finansiella risker
Kommunkoncernen utsätts för ett flertal 
finansiella risker. Anvisning och hantering av 
dessa risker regleras i kommunens finans-
policy. Ekonomichefen svarar för att följa 
anvisningarna och rapporterar löpande till 
kommunstyrelsen.

Riskområden som hanteras är ränterisk, 
motpartsrisk, kreditrisk, derivat, borgen och 
åtaganden.

 
Borgensåtanden
Kommunens totala borgensåtaganden uppgår 
till 516,9 mnkr, vilket är en minskning med 
27,9 mnkr jämfört med föregående år. Åta-
gandet gentemot det kommunala bolaget Ste-
nungsundshem har minskat med 22,9 mnkr. 
Även borgensåtagandet gentemot bostads-
rättsföreningarna har minskat och uppgår nu 
till 83,8 mnkr, en minskning med 1,6 mnkr 
jämfört med 2020. Behovet av bostäder i kom-
munen är stort och så länge det förehåller sig 
så är åtagandena gentemot Stenungsundshem 
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och bostadsrättsföreningarna inte att anse 
som särskilt riskfyllda. Kommunen har även 
ett borgensåtagande gentemot det delägda bo-
laget Soltak som uppgår till 20,7 mnkr, vilket 
är en minskning med 2,5 jämfört med 2020. 
Borgensåtaganden med högst risk är de 13,7 
mnkr som kommunen har mot föreningar. 
Under året har dessa minskat med 0,8 mnkr.

PENSIONSÅTAGANDEN
Kommunen har ett ansvar för dem som 
arbetar och har arbetat i kommunen att klara 
av att utbetala pensioner för dessa. Kommu-
nens pensionsskuld är uppdelad i två delar. 
Ansvarsförbindelsen är den del som avser 
skulden som är intjänad tom 1997, den uppgår 
till 433 mnkr och den andra delen avser för-
månsbestämd ålderspension och den uppgår 
till 130 mnkr. Ansvarsförbindelsen redovisas 
från och med 2011-12-31 som en avsättning. 
I många fall kan ansvarsförbindelsen ses som 
ett hot som blir svårt att hantera i framtiden, 
men kommunens val att redovisa den som en 
avsättning minskar hotet. Prognosen pekar 
också på att ansvarsförbindelsen kommer att 
minska till 355 mnkr år 2026. Åtagandet för 
den förmånsbestämda ålderspensionen ökar 
däremot väsentligt. Perioden fram till 2026 
väntas den öka med 83 mnkr från dagens  
130 mnkr till 214 mnkr. Under året antog 
SKR:s styrelse RIPS-kommitténs förslag om 
nya parametrar avseende livslängden vid 
beräkning av pensioner. Detta påverkade 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pensionskostnad, mnkr 96,6 106,2 95,6 107,0 108,0 119,9 123,8

Pensionskostnad/skatter mm 5,9 % 6,1 % 5,3 % 5,8 % 5,7 % 6,1 % 6,1 %

Pensionsskuld, mnkr 107 130 135 151 165 189 214

Ansvarsförbindelse, mnkr 439 432 417 401 385 370 355
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årets resultat med 13,6 mnkr för ansvars-
förbindelsen och 5,7 mnkr för förmåns-
bestämd ålderspension. För framtiden 
innebär det en något högre årlig kostnad för 
nyintjänad förmånsbestämd ålderspension.

Stenungsunds kommun ökar sin befolk-
ning relativt mycket varje år och därmed är det 
en större kommun som ska betala av den skuld 
som upparbetats när kommunen var mindre.

Risker
FINANSIELLA RISKER
Stenungsunds kommuns löpande likviditets-
hantering hanteras genom koncernkonto-
systemet.

Kommunens totala låneskuld har minskat 
med 110 mnkr jämfört med 2020. Två lån har 
betalats av under året och de uppgick samman-
lagt till 110 mnkr. En swap har löpt ut under 
året vilket medfört en ytterligare sänkning av 
snitträntan som för 2021 uppgår till 0,64 %. 
Den genomsnittliga räntebindningstiden upp-
går till 1,64 år per 2021-12-31. Samtliga kom-
munens lån har tagits upp av Kommuninvest.

Kommunens utlåning per 2021-12-31 består 
av koncernintern utlåning till Stenungsunds En-
ergi och Miljö AB uppgående till 57 mnkr och 
till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
på 2,3 mnkr. Stenungsunds Energi och Miljö 
AB lånar av kommunen till en årlig snittränta + 
25 räntepunkter. Räntan justeras årligen.

DERIVAT
För att hantera ränterisken i samband med 
upplåning använder sig kommunen bland 
annat av ränteswapavtal, så kallade derivat. 
En ränteswap är ett avtal mellan två parter 
att utföra betalningar till varandra beräknade 
på fast respektive rörlig ränta. Swapavtalen 
är kopplade till underliggande lån med rörlig 
ränta. Genom att ingå ett swapavtal om-
vandlas den rörliga räntan till fast ränta med 
önskad löptid utan att låneavtalen berörs. 
Swapavtalen och låneavtalen är således sepa-
rata avtal och bär sina respektive avtalsrisker. 
Ränteswappar värderas på balansdagen med 
utgångspunkt från aktuellt ränteläge och 
återstående löptid. Om räntan går ned i för-
hållande till avtalad ränta uppstår ett negativt 
marknadsvärde och det motsatta om räntan 
gått upp. Utgångspunkten är för såväl låne-
avtalen som swapavtalen att de ska innehas 
under hela dess löptid.

Kommunen hanterar också ränterisken 
genom att ta upp lån med fast ränta. I sådana 
fall är kapitalbindningstiden lika med ränte-
bindningstiden och regleras i samma avtal. 
Valet av bindningstider och avtalslösning 
avgörs vid respektive lånetillfälle med hänsyn 
tagen till finanspolicy samt pris. Under året 
har ett swapavtal löpt ut och ett återstår.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Stenungsunds kommun växer med ca 1,0 % 
per år. Det medför att skatteintäkterna ökar 
men också att kraven på kommunen ökar. 
Investeringarna har varit höga de senaste 
åren, så även för 2021. Investeringarna kom-
mer ligga på en fortsatt hög nivå och även öka 
de kommande åren då byggnation pågår och 
är planerat för bland annat förskolor, skolor, 
olika former av boenden samt centrumut-
veckling. Till följd av detta kommer avskriv-
ningar och räntor ta en större del av budgeten 
framöver. Gynnsamt i sammanhanget är de 
fortsatt låga räntenivåerna. Även pensions-
kostnaderna ökar framöver. För 2021 utgjorde 
de 6,1 % av skatter och bidrag. Den höga 
andelen under 2021 beror på ett ändrat livs-
längdsantagande vid beräkning av pensions-
skulden. Kommande år blir andelen något 
lägre för att 2025 återigen vara uppe i 6,1 %. 
Soliditeten har utvecklats mycket gynnsamt 
under de senaste åren och för 2021 hamnar 
soliditeten inklusive pensionsskulden på 25,8 
%. De finansiella målen bidrar i hög utsträck-
ning till att styra ekonomin i rätt riktning.
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Finansiell analys av koncernen
KONCERNENS SAMMANSÄTTNING
I de sammanställda räkenskaperna ingår 
de helägda bolagen Stenungsundshem AB, 
Stenungsunds Energi och Miljö AB,  Stiftelsen 
Stenungsunds Fjärrvärme. Kommunen äger 
också 25 % av SOLTAK AB och 33 % av Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
och de ingår också i de sammanställda 
 räkenskaperna.

PERSONAL I KOMMUNKONCERNEN
Antalet anställda i kommunkoncernen 
 uppgår till 2 792, vilket är en ökning med  
132 jämfört med 2020. Av de anställda 
arbetar närmare 90 % i kommunen. Bland de 
kommunal ägda bolagen arbetar flest på SBRF 
och Soltak med 159 respektive 92 anställda. 
Stenungsundshem har 37 och Stenungsunds 
Energi 7 anställda.

RESULTATANALYS
Årets resultat för kommunkoncernen uppgår 
till 119,3 mnkr, vilket kan jämföras med före-
gående års resultat på 198,5 mnkr. Föregående 
års starka resultat berodde bland annat på en 
fastighetsförsäljning avseende Solgårdsteras-
sen. Kommunen gjorde också ett historiskt 

högt resultat 2020 med 138,2 mnkr. Årets 
positiva resultat beror till stor del på kom-
munens höga resultat som till stor del beror 
på högre skatteintäkter samt övriga statliga 
bidrag i kombination med lägre personal-
kostnader. Kommunens bolag redovisar alla 
positiva resultat medan förbundet redovisar 
ett underskott. SBRF redovisar ett negativt 
resultat för fjärde året i rad. Resultatet beror 
på höga kostnader för löner, pensioner och 
köpta tjänster inom såväl den operativa som 
administrativa delen.

Finansnettot uppgår till -15,5 mnkr att 
jämföra med -22,9 mnkr föregående år. 
Minskningen beror främst på lägre räntekost-
nader för bolagen till följd av lägre upplå-
ningsvolym och räntor.

Soliditeten visar hur tillgångsmassan 
 förhåller sig mellan eget kapital och skulder och 
är ett mått på ekonomisk styrka på lång sikt. 
Måttet bör inte analyseras ett enskilt år utan hur 
det utvecklas över tid. Årets resultat har stärkt 
koncernens soliditet som ökar från 31,4 % till 
34,6 %. Sett över en femårsperiod så har solidi-
teten ökat från 21,5 % till dagens 34,6 %.

Interna transaktioner
I koncernredovisningen har interna transak-
tioner om 136,7 mnkr eliminerats ur resul-
tatet. Transaktionerna består till största delen 
av köpta tjänster, hyror, el och VA-avgifter. 
Dessutom har justeringar gjorts för borgens- 
och ränteavgifter som Stenungsundshem 
AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB 
 betalat till kommunen. Lån från kommunen 
till Stenungsunds Energi och Miljö AB uppgår 
till 57,0 mnkr och lån till SBRF uppgår till  
2,3 mnkr.

Tillgångar och skulder
Koncernens tillgångar uppgår till 3 222,5 
mnkr, vilket är en ökning med 50,3 mnkr. 
Ökningen beror till stor del på årets inves-
teringsvolym som kommunen och Stenung-
sundshem haft i materiella anläggningstill-
gångar. Investeringsnivån förväntas ligga 
kvar på en fortsatt hög nivå de kommande 
åren. Tillgångsökningen dämpas av en lägre 
kassalikviditet jämfört med föregående år.

Koncernens långfristiga skulder har mins-
kat med 164 mnkr och uppgår på balansdagen 
till 915,0 mnkr. Skulderna till banker och 
kreditinstitut har minskat hos samtliga inom 
koncernen men beloppsmässigt främst hos 
kommunen och Stenungsundshem AB.

Risker
Inom hela koncernen ses en eventuell ränte-
uppgång som en risk, dock inte i närtid. Höga 
investeringsnivåer för nybyggnationer av 
verksamhetsfastigheter och bostadsbyggande 
ställer krav på lånefinansiering. Stenung-
sundshem AB ser efterfrågan på bostadsä-
gande som en risk där outhyrda lägenheter 
innebär en kostnad för bolaget. En ytterligare 
riskfaktor ligger i att utfallet av hyresökning-
ar i de årliga förhandlingarna med hyresgäst-
föreningen inte uppnått kompensation för 
utvecklingen av förvaltningskostnaderna. 
För Stenungsunds Energi & Miljö AB är två 
av riskfaktorerna att produktionsföränd-
ringar hos Perstorp och Borealis kan påverka 
inleveransen av restvärme i fjärrvärmenätet 
negativt. En ytterligare riskfaktor är att ökade 
världsmarknadspriser på naturgas påverkar 
prissättningen av restvärme.

Ökad befolkning ställer även krav på ökad 
kommunal service i form av bland annat 
barnomsorg, skola och äldreomsorg, vilket 
kan bli en ekonomisk utmaning. Svårigheter 
att hitta behörig personal inom vissa verk-
samheter ses också som en risk.
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Kommunen

2019 2020 2021

Omsättning mnkr 2 044,8 2 112,6 2 195,3

Årets resultat 67,6 138,2 85,6

Soliditet % 16,5 22,4 25,8

Antal anställda 2 414 2 391 2 497

Stenungsundshem AB 2019 2020 2021

Ägarandel % 100 100 100

Omsättning mnkr 191,7 195,4 201

Årets resultat före skatt, mnkr 33,5 36,5 33,7

Soliditet % 45,4 48,5 52,0

Antal anställda 35 37 37

Solgårdsterassen 2019 2020 2021

Ägarandel % 100 100 100 

Omsättning mnkr  39,0 1,0

Årets resultat före skatt, mnkr 3 39,0 0,1

Soliditet %  44,8

Antal anställda   

Stenungsunds Energi och Miljö AB 2019 2020 2021

Ägarandel % 100 100 100

Omsättning mnkr 46,8 59,2 51,4

Årets resultat före skatt, mnkr 5,3 17,6 5,0

Soliditet % 34,0 43,0 44,3

Antal anställda 8 8 7

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 2019 2020 2021

Ägarandel 100 100 100

Omsättning mnkr 2,5 2,4 2,3

Årets resultat före skatt, mnkr 0,4 0,4 0,4

Soliditet % 87,2 88,0 90,2

Soltak AB 2019 2020 2021

Ägarandel % 25 25 25

Omsättning mnkr 173,0 157,0 170,0

Årets resultat före skatt, mnkr 5,1 4,2 3,1

Soliditet % 6,8 8,7 10,8

Antal anställda 92 90 92

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2019 2020 2021

Ägarandel % 33 33 33

Omsättning mnkr 64,7 63,4 93,5

Årets resultat mnkr 2,4 3,8 10,5

Soliditet % 23,3 56,3 0,0

Antal anställda 148 134 159
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Väsentliga personalförhållanden

PERSONALSTRUKTUR
Under verksamhetsåret 2021 har pandemin 
haft fortsatt stor inverkan på kommunens 
verksamheter. Det har varit en hög frånvaro 
kopplat till covid-19, både utifrån sjukfrånvaro 
och gällande restriktioner med hem karantän 
utifrån konstaterad smitta i hemmet. Därmed 
har det funnits ett behov av att öka grund-
bemanningen inom flertalet verksamheter, 
rekrytera fler timanställda, samt göra omflytt-
ning av befintliga personalresurser mellan 
verksamheter på frivillig basis.

Under 2021 har det totala antalet 
 månads anställda inom kommunen ökat med 
106 personer från föregående år, varav  
49 är tillsvidareanställningar. Detta innebär att 
kommunen i större utsträckning har anställt 
fler personer med fasta och trygga anställ-
ningar än föregående år. Den största ökningen 
av antalet tillsvidareanställda har skett inom 
sektor socialtjänst där de ökat med 27 tills-
vidareanställda årsarbetare gentemot tidigare 
mätning. En bidragande orsak till ökningen 
av antalet tillsvisstidsanställda inom sektor 
socialtjänst är bl.a. ett nyöppnat boende inom 
funktionshinder och ett ökat personal behov 
utifrån frånvaro kopplat till Covid-19.

Samtidigt som antalet tillsvidare-
anställningar har ökat har också den externa 
personal omsättningen ökat med 1,9 procent-
enheter sedan samma mätperiod 2020. 
Personal omsättningen har därmed minskat 
från år 2016-2020, för att sedan komma att 
öka igen under 2021. En stor förklaring till 
ökningen är pandemins påverkan på arbets-
marknaden i sin helhet under 2020. Trots att 

personalomsättningen ökat under 2021 har 
kommunen fjärde lägst extern personalomsätt-
ning jämfört med övriga GR-kommuner under 
januari till augusti 2021. Detta kan till stor del 
förklaras av ett aktivt arbete med kompetens-
försörjningsarbetet inom samtliga sektorer.

År 2021 gick 47 personer i pension,  
vilket är 18 fler än under 2020. Prognosen 
framåt är att ca 60 personer/år kommer att 
gå i pension fr.o.m. 2024, med en förväntad 
pensionsålder på 65 år.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
inom kommunen är 94,1 % vilket är en 
 ökning med 0,1 % sedan 2020. Detta innebär 
att den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
har ökat varje år sedan 2017, och totalt sett 
har ökat med 1,9 procentenheter under hela 
tidsperioden. Sektor socialtjänsts arbete med 
optimerad bemanning har bidragit tydligt till 
denna utveckling.

Andelen heltidsanställda har stadigt 
ökat varje år från 2017 till 2021. Den totala 
ökningen under denna tidsperiod är  
8,5 procentenheter. Andelen heltidsanställda 
uppgår till 77,9 % 2021. Mellan 2020 och 
2021 har andelen heltidsanställda ökat med 
0,8 procentenheter. Detta faller väl ut med 
kommunens inriktningsmål om att vara en 
attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka 
andelen heltidsanställningar.

KÖNSFÖRDELNING
I kommunen är 80,7 % av de anställda 
 kvinnor. Detta innebär att den totala andelen 

män har ökat med 1,1 procentenheter sedan 
förra mätningen. Ökningen av antalet män 
har främst skett inom sektor socialtjänst och 
sektor utbildning.

Medelåldern inom kommunen har i stort 
sett varit oförändrad de senaste fem åren och 
ligger runt 45 år.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
En av de viktigaste frågorna för kommuner 
och regioner framåt är, men även arbetsmark-
naden i sin helhet är kompetensförsörjningen. 
Den demografiska utvecklingen kommer 
att öka behovet av välfärdstjänster, även om 
befolkningstillväxten förväntas bli lägre.

Under 2021 publicerades 269 annonser 
gällande tillsvidareanställningar jämfört med 
2020 då kommunen publicerade 153  annonser. 
Kommunen har därmed utannonserat fler 
tillsvidareanställningar under 2021 än 2020, 
vilket kan härledas till en högre personal-
omsättning och att kommunen utökat antalet 
tillsvidareanställningar.

Det kommunövergripande strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet utgår från 
kommunens kompetensförsörjningsplan. 
Där framgår planeringen av kompetens-
försörjningsinsatser och vilka typer av 
åtgärder som kommunen behöver arbeta med 
för att förbättra kompetensförsörjningsläget. 
Det ständigt pågående samarbetet med övriga 
GR-kommuner i denna gemensamma utma-
ning är också en viktig del i det strategiska 
utvecklingsarbetet.

Insatser som genomförts under 2021 för 
att möta kommande behov och kompetens-

”Medarbetaren är vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje människa är avgörande 
för hur vi som kommun kommer lyckas. Egenansvar för helheten och ett gott bemötande är 
en självklarhet för alla. Arbetsglädje, trivsel, stolthet och ett hälsofrämjande perspektiv ska 
prägla Stenungsunds kommuns medarbetare och ledare.”

Utdrag ur Stenungsunds kommuns arbetsgivarpolitiska program.
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utmaningar är bl.a. användningen av medel 
från Omställningsfonden för att kompetens-
utveckla och behålla befintlig personal inom 
olika yrkesgrupper. Exempel på bristyrken 
inom kommunal sektor är förskolelärare, 
lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, 
ingenjörer och tekniker. Insatserna från 
Omställningsfonden härrör till kompetens-
försörjningsplanen, samt nya arbetssätt och 
effektiviseringar som behöver göras för att bli 
en mer attraktiv och effektiv arbetsgivare som 
tillgodoser kommuninvånarnas behov.

För att stärka kommunens arbetsgivar-
varumärke och för att attrahera nya medar-
betare har kommunen deltagit på bland annat 
Futureskills/gymnasiedagarna som riktar 
sig till grundskoleelever som ska göra sitt 
gymnasieval. Detta görs för att öka  chanserna 
att få ungdomar att välja yrken inom den 
kommunala sektorn för att långsiktigt möta 
kompetensbehovet. Denna insats utförs 
gemensamt med GR-kommunerna. Utöver 
denna insats marknadsförs kommunen i 
bland annat Studieblocket, vilket är reklam 
riktad till högskole- och universitetsstudenter. 
Deltagandet i andra mässor och sammanhang 
har varit begränsat utifrån restriktioner i 
rådande pandemi.

HÄLSA/ARBETSMILJÖ

Hälsofrämjande insatser
Stenungsunds kommun arbetar med det 

hälsofrämjande arbetet för att öka trivseln 
och för att skapa en bättre arbetsmiljö. Detta 

gör kommunen genom att fokusera på det 
arbete som fungerar väl, synliggöra det och 
sedan utveckla det vidare.

Kommunen arbetar med att genomföra, 
stärka och utveckla den nya rutinen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).  
Ett partsgemensamt kommunövergripande 
arbetsmiljöprojekt med fokus på riskbedöm-
ningar, tillbud- och arbetsskaderapportering, 
har genomförts under 2020 och 2021. För att 
kommunen ska kunna utvecklas som arbets-
givare är det viktigt att risker och olyckor 
i arbetsmiljön rapporteras och förebyggs. 
Detta rapporteras i kommunens skade- och 
tillbudsrapporteringssystem Skalman, där 
även en åtgärdsplan upprättas.

Under 2021 har kommunen även genom-
fört en kommunövergripande medarbetar-
enkät. Medarbetarenkätens resultat har 
stärkts i samtliga delar på kommunöver-
gripande nivå jämfört med föregående 
mätning (2018), men det finns fortfarande 
utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Arbetet med hälsoinspiratörerna inom 
kommunen är en viktig del inom det hälso-
främjande arbetet. Hälsoinspiratörernas 
främsta uppgift är att ge stöd åt sina respek-
tive arbetsgrupper i det hälsofrämjande 
arbetet. Insatserna som görs ska gynna både 
individ, grupp och verksamhet. Hälsoinspira-
törernas insatser handlar främst om att sprida 
information, inspirera, synliggöra, planera 
och samordna aktiviteter inom sina arbetslag.

Generella insatser
Syftet med de generella insatserna är att 

möjliggöra för medarbetare inom kommunen 
att utföra aktiviteter som främjar deras hälsa, 
samt utföra aktiviteten när det passar indi-
viden bäst. För att möjliggöra detta erbjuder 
kommunen friskvårdsersättning om 800 kr/
person som ska utnyttjas utanför arbetstid. 
En högre andel av medarbetarna och fler 
medarbetare, har tagit ut sitt friskvårdsbidrag 
2021 i jämförelse med föregående år, vilket 
i sin tur kan främja frisknärvaron. För 2021 
ligger nyttjandegraden på 57,5 %, jämfört 
med 54,4 % under 2020.
 
Riktade insatser
Syftet med kommunens riktade satsningar 
är att kunna ge insatser utifrån behov och 
förutsättningar som gagnar individen, 
gruppen och verksamheten. Det ska finns en 
hälsofrämjande strategi bakom insatserna och 
de ska ske kontinuerligt, främst på APT och 
utvecklingsdagar/studiedagar. Under 2021 
har exempelvis en extern hälsopedagogstjänst 
använts för insatser vid chef- och hälsodialog 
inom sektor socialtjänst, med fokus på hälsa/
ohälsa och psykosocial arbetsmiljö samt 
kulturstärkande arbete.

Arbetet med att främja en god hälsa och 
arbetsmiljö, samt sänka sjuktalen har varit 
ett viktigt fokusområde även under 2021. Ex-
empel på insatser som planerats och delvis på-
börjats inom detta område är ”Pulsenkäter”, 
”förebyggande program” för medarbetare i 
ohälsoriskzonen, ”hälsoanalys” m.m.
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Sjukfrånvaro**

Total sjukfrånvaro i procent 7,0 % 6,7 % 6,6 % 8,1 % 7,6 %

Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer 46,9 % 40,6 % 41,8 % 34,3 % 38,6 %

Sjukfrånvaron för kvinnor 7,8 % 7,4 % 7,2 % 8,8 % 8,3 %

Sjukfrånvaron för män 3,4 % 3,9 % 4,1 % 5,0 % 4,6 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 5,1 % 4,6 % 5,4 % 6,1 % 5,7 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 30  49 år 6,3 % 6,4 % 5,7 % 7,5 % 7,2 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 8,5 % 7,9 % 7,9 % 9,3 % 8,5 %

Chefer

Antal kvinnor 93 90 92 89 97

Antal män 30 28 29 25 23

Totalt antal chefer 123 118 121 114 120

2017 2018 2019 2020 2021

Antal anställda

Tillsvidareanställda 2 127 2 173 2 193 2 201 2 250

ÅA tillsvidareanställda 1 994 2 050 2 079 2 088 2 145

ÅA tidsbegränsade anställda 234 199 190 168 213

Totalt antal anställda 2 406 2 423 2 414 2 391 2 497

Personalomsättning i procent * 16,7 % 15,3 % 13,6 % 8,3 % 10,2 %

Andel kvinnor 82,3 % 81,1 % 81,5 % 81,8 % 80,7 %

Andel män 17,7 % 18,9 % 18,5 % 18,2 % 19,3 %

Medelålder kvinnor 44,6 44,8 44,8 45,1 44,9

Medelålder män 45,0 44,9 45,3 45,4 44,1

Medelålder totalt 44,7 44,8 44,9 45,1 44,8

SJUKFRÅNVAROSTATISTIK

Sjukfrånvaro
Utöver ovan nämnda insatser arbetar kom-
munen även på andra sätt för sänka sjukfrån-
varon. Kommunen går in med tidiga insatser 
vid sjukfrånvaro, gör tillfälliga arbetsan-
passningar och arbetar med rehabilitering av 
sjukskriven personal för att minska antalet 
långtidssjukskrivningar. Detta har gett 
resultat genom att andelen långtidssjukfrån-
varo av den totala sjukfrånvaron stadigt har 
minskat sedan 2017, även om långtidsjuk-
frånvaron är något högre 2021 jämfört med 
samma mätperiod 2020. Under 2021 ligger 
långtidssjukfrånvaron på 38,6 % av den totala 
sjukfrånvaron. Detta kan delvis förklaras av 
att korttidssjukfrånvaron minskat under 2021 
jämfört med 2020.

Den totala sjukfrånvaron har stadigt 
minskat från 2016 till 2019 från 7,4 % till 6,6 
% 2019. Däremot har den totala sjukfrånvaron 
inom kommunen i sin helhet ökat från 2019 

till 2020 med 1,5 procentenheter. Ökningen 
består av korttidsjukfrånvaro och är kopplad 
till covid-19. Under 2021 har dock sjukfrån-
varon minskat jämfört med 2020 och ligger 
nu på 7,6 %.

Under tertial 2 2021 hade Stenungsunds 
kommun den femte lägsta sjukfrånvaro bland 
månadsavlönade medarbetare inom samtliga 
13 GR-kommuner. I dagsläget finns ingen 
helårsrapport bland GR-kommunerna gäl-
lande sjukfrånvaro 2021, men Stenungsunds 
kommun förväntas fortsättningsvis vara en av 
de GR-kommuner med lägst sjukfrånvaro.

Samtliga sektorer har en lägre sjukfrån-
varo under 2021 jämfört med föregående 
mätning. Den sektor vars sjukfrånvaro har 
påverkats minst i och med Covid-19 är sektor 
samhällsbyggnad. Detta kan till stor del 
förklaras av att de har haft goda möjligheter 
till distansarbete.

Inom kommunen är det fortfarande sektor 
socialtjänst som har högst sjukfrånvaro och 
den ligger på 9,1 % under 2021.

Löneöversyn
Löneöversyn 2021 innebar generella 
ökningar på 1,7 % och därutöver 0,3 % för 
justeringar i och med lönekartläggningen 
och särskilda yrkeslönesatsningar.

I lönekartläggning undersöks osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och mäns 
löner inom arbetsområden som anses 
motsvarande. Stenungsunds kommun har 
kommit en bra bit i detta jämställdhetsar-
bete. Yrkesområdena som berörs av 2021 
år jämställdhetssatsning är biblioteksas-
sistenter, dagbarnvårdare, barnskötare och 
personliga assistenter.
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 2019 
kvinnor

2019 
män

2020 
kvinnor

2020 
män

2021 
kvinnor

2021 
män

Antal anställda

Sektor utbildning 947 269 961 255 969 268

Sektor socialtjänst 794 86 763 89 787 118

Sektor samhällsbyggnad 50 40 53 39 65 38

Sektor stödfunktioner 171 49 178 52 198 62

Sjukfrånvaro i procent**

Sektor utbildning 6,1 % 4,0 % 8,0 % 5,4 % 7,8 % 4,6 %

Sektor socialtjänst 8,8 % 5,7 % 10,3% 6,4 % 9,6% 5,7 %

Sektor samhällsbyggnad 5,5 % 2,2 % 4,1% 2,2 % 3,7% 3,4 %

Sektor stödfunktioner 6,1 % 3,8 % 8,0% 2,8 % 7,1% 2,9 %

Totalt 7,2 % 4,1 % 8,8% 5,0 % 8,3% 4,6 %

Sysselsättningsgrad 2017 2018 2019 2020 2021

Andel med heltidsanställning 69,4 % 72,9 % 76,2 % 77,1 % 77,9%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,2 % 92,7 % 93,8 % 94,0 % 94,1%

Andel anställda under 70 % SSG 6,5 % 6,1 % 5,4 % 5,5 % 5,3%

Statistiken är framtagen den 31 december och gäller månadsavlönade (AB) Alla anställningsformer.
*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB).
** Statistik gällande sjukfrånvaro är framtagen den 31 december och gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.
***Statistik är framtagen 31 oktober och gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.
 

Personalkostnader
Redovisningen avser kostnader för personal 
oavsett anställningsform samt kostnader för 
arvoden till förtroendevalda.

Löner och arvoden
Kostnaderna för löner och arvoden inklusive 
personalomkostnader uppgår till 1 220,7 mnkr, 
att jämföra med 1 172,6 mnkr föregående år. 
Detta motsvarar en kostnadsökning med 4,1 
%. Årets löneöversyn uppgick till 2,0 % för pe-
rioden april - december. Diskrepansen mellan 
löneöversynen och det faktiska utfallet beror 
på att antalet anställda ökat med 106 personer. 
Föregående år var ökningen av antalet anställ-
da noterbart lågt, vilket till stor del var en följd 
av covid-19. Personalomkostnaderna uppgår 

till 283,7 mnkr, vilket kan jämföras med 275,0 
mnkr föregående år. Ökningen motsvarar 
3,2 %. Anledningen till att personalomkost-
naderna inte ökat i samma omfattning som 
lönekostnaderna beror på sänkta arbetsgivar-
avgifter. Under 2021 uppgick kostnaderna för 
arvoden till 7,3 mnkr, en ökning med 0,7 mnkr 
jämfört med 2020.

Kostnad för semester- och övertidsskuld
Semester och övertidsskuld består av ej ut-
tagen semester samt ej uttagen ersättning för 
arbetad övertid. Av den totala skulden på 83,4 
mnkr utgör 81,1 mnkr ej uttagen semester 
och 2,2 mnkr okompenserad övertid. Jämfört 
med 2020 har skulden ökat med 3,4 mnkr. 
Semesterlöneskulden ökar i takt med att 

lönerna ökar. Under året har antalet dagar 
ökat med 1 061.

Kostnad för pensioner
Kommunens totala pensionsskuld uppgår 
till 563,3 mnkr, vilket är en ökning med 17,7 
mnkr jämfört med föregående år. Genom 
centrala löneavtal har kommunens anställda 
rätt till tjänstepension grundad på anställning 
hos arbetsgivaren. Förtroendevalda erhåller 
pension enligt kommunens reglemente om 
pensioner för förtroendevalda. Rätten till 
pension för förtroendevalda förutsätter att 
arbetsinsatsen är fastställd till minst 40 % av 
heltid och omfattar minst en mandatperiod. 
Pensionen samordnas med eventuell inkomst 
av tjänst.

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Arvoden 5,7 7,0 7,6 6,6 7,3

Löner 837,3 854,4 882,2 891,0 929,7

Personalomkostnader 249,0 258,6 274,9 275,0 283,7

Summa 1 092,0 1 120,0 1 164,7 1 172,6 1 220,7

Övriga personalkostnader 73,0 78,8 79,4 78,9 106,8

Personalkostnader totalt 1 165,0 1 198,8 1 244,1 1 251,5 1 327,5
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Resultaträkning
Belopp i mnkr                         Kommunkoncernena Kommunen

2020 2021 Not 2020 2021 Not

Verksamhetens intäkter 677,9 651,0 1 456,6 459,7 2

Verksamhetens kostnader 1 976,1 2 077,7 2,5 1 870,0 1 973,9 3

Jämförelsestörande poster  34,1 3  34,1 4

Avskrivningar 131,2 136,5 4 82,8 88,1 5

Verksamhetens nettokostnader 1 429,4 1 597,3 1 496,2 1 636,4

Skatteintäkter 1 452,9 1 522,7 1 452,9 1 522,7 6

Generella statsbidrag 197,9 209,4 197,9 209,4 7

Verksamhetens resultat 221,4 134,8 154,6 95,7

Finansiella intäkter 2,6 1,6 5,2 3,5 8

Finansiella kostnader 25,5 17,1 21,6 13,6 9

Resultat efter finansiella poster 198,5 119,3 138,2 85,6
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Belopp i mnkr

2020 2021 Not 2020 221 Not

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 18,0 12,0 8,6 7,0 11

Materiella anläggningstillgångar 2 687,0 2 832,0 1 614,8 1 741,3 12

- Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

2 226,9 2 330,0 1 371,6 1 412,5

- Maskiner och inventarier 262,2 266,1 113,3 116,9

- Pågående projekt 197,9 235,9 129,9 211,9

Finansiella anläggningstillgångar 22,8 22,8 125,4 119,7 13

Summa anläggningstillgångar 2 727,8 2 866,8 1 748,8 1 868,0

Förråd 0,6 1,1  

Kortfristiga fordringar 157,5 200,4 135,2 180,1 14

Kassa och bank 222,3 90,9 6 165,0 54,5 15

Tomtmark till försäljning 64,0 63,3 64,0 63,3

Summa omsättningstillgångar 444,4 355,7 364,2 297,9

Summa tillgångar 3 172,2 3 222,5 2 113,0 2 165,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 995,4 1 114,7 7 474,0 559,6 16

Varav årets resultat 198,5 119,3 138,2 85,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 549,9 569,0 545,6 563,3 17

Övriga avsättningar 48,3 62,8 4,7 19,3 18

Summa avsättningar 598,2 631,8 8 550,3 582,6

Skulder

Långfristiga skulder 1 079,0 915,0 9 732,4 631,6 19

Kortfristiga skulder 499,6 561,0 10 356,3 392,1 20

Summa skulder 1 578,6 1 476,0 1 088,7 1 023,7

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3 172,2 3 222,5 2 113,0 2 165,9

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser 0,3 0,3 11  

Borgensåtaganden 100,7 98,2 544,8 516,9 21

Operationella hyres  
och leasingavtal

80,9 90,1 153,0 131,6 22

Balansräkning
Kommunkoncernen Kommunen
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Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr

2020 2021 Not 2020 2021 Not

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 198,5 119,3 138,2 85,6

Utbetalning för ianspråktagna avsättningar 0,5 0,2 0,5 0,2

Justering för ej likvidpåverkande poster 115,8 163,3 94,8 118,2 10

Förändring av omsättningstillgångar 18,5 42,7 17,8 44,2

Förändring kortfristiga skulder 15,9 61,4 4,1 35,8 20

Verksamhetsnetto 316,4 301,1 246,2 195,2

INVESTERINGAR

Förvärv av immateriella tillgångar 6,0 1,2 5,9 1,0

Förvärv av materiella tillgångar 265,7 280,1 167,0 216,7

Försäljning av materiella tillgångar 59,7  6,3  12

Investeringsbidrag 11,7 12,8 11,7 12,8

Förvärv	av	finansiella	tillgångar    

Försäljning	av	finansiella	tillgångar    

Investeringsnetto -200,3 -268,5 -154,9 -204,9

FINANSIERING

Långfristig upplåning 16,0  30,0  19

Amortering av långfristiga lån 173,1  110,0

Nyupptagna leasingskulder 2,8  2,8

Amortering	av	finansiell	leasing 0,3  0,3

Förändring långfristiga skulder 17,6 6,6 17,7 6,7 19

Finansnetto -1,6 -164,0 9 12,3 -100,8

Förändring av likvida medel 114,5 131,4 103,6 -110,5

Likvida medel vid årets början 107,8 222,3 61,4 165,0

Likvida medel vid årets slut 222,3 90,9 6 165,0 54,5 15

*Immateriella tillgångar redovisade i materiella tillgångar 2019

Kommunkoncernen Kommunen
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Noter kommunen
Not 1. 
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR) och följer i all 
väsentlighet rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning, RKR. Avvikelser 
från detta avser redovisning av pensioner, 
RKR R 10. En beskrivning från avsteget från 
rekommendationen återfinns under rubriken 
pensionsskuld.

Intäkterna redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöra kommunen och de 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ford-
ringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärdet där inget 
annat anges.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas 
i not. Poster med väsentligt belopp och 
som anses viktiga att uppmärksamma vid 
 jämförelse med andra perioder betraktas som 
jämförelse störande.

Skatteintäkter
De redovisade skatteintäkterna består av de 
preliminära skatteinbetalningarna under 
 inkomståret, en prognos för slutavräkning och 
skillnaden mellan den slutliga taxeringen och 
den redovisade skatteintäkten för föregående 
år. Den preliminära slutavräkningen för 
skatte intäkter baseras på SKR:s decemberprog-
nos i enlighet med rekommendation RKR R 2.

Övriga intäkter
VA-anslutningsavgifter och investerings-
bidrag redovisas som en förutbetald intäkt i 
enlighet med RKR R2. Anslutningsavgifterna 
periodiseras på 50 år. Investeringsbidragen 
periodiseras mellan 10–50 år.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggnings-
tillgångar görs för den beräknade nyttjan-
deperioden med linjär avskrivning baserat 
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 
restvärde. På tillgångar i form av mark, konst 
och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. Komponentavskrivningar till-
lämpas på fastigheter och tekniska anlägg-
ningar. Tillämpningen innebär att en anlägg-
ning delas in i komponenter som ges olika 
avskrivningstider utifrån faktisk  bedömd 
nyttjandetid. Indelning i komponenter ska 
göras för investeringar över 250 tkr. Varje 
enskild komponent ska utgöra minst 250 
tkr för fastigheter och 100 tkr för tekniska 
anläggningar.

Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i kommunen: 3, 5, 10, 20, 30, 50 år. 
Omprövning av avskrivningstider har gjorts 
under året.

Avskrivningar av immateriella anlägg-
ningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden. Normalt beräknas nytt-
jandeperioden till 3 år, men i förekommande 
fall 5 och 10 år.

Leasing
Som finansiell leasing redovisas leasingavtal 
med en avtalstid överstigande tre år och som 
uppgår till betydande värde. De redovisas i 
balansräkningen som materiell anläggnings-
tillgång och långfristig skuld.

Övriga leasingavtal inom kommunen 
redovisas som operationella leasingavtal, då 
avtalstiden inte överstiger tre år. Hela kost-
naden redovisas som rörelsekostnad.

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter 
klassificeras som operationella då de ekono-
miska riskerna och fördelarna med ägandet i 
allt väsentligt inte övergår till kommunen.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 
med en nyttjandeperiod på minst tre år 
klassificeras som en anläggningstillgång om 
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde är satt till 25 tkr. 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
upptagits till anskaffningsvärdet minskat 
med planenliga avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Ränteutgifter aktiveras inte. 
Kommunen tillämpar konsekvent huvud-
metoden och redovisar ränteutgifter som 
kostnad i resultaträkningen den period de 
hänför sig till.

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt 
fullfonderingsmodellen.

Enligt 6 kap 4§ LKBR ska pensions-
förpliktelser som tjänats in före år 1998 inte 
tas upp som skuld eller avsättning. I bokslutet 
2011 lyftes hela skulden in i balansräkningen 
och från och med 2012 redovisas kommu-
nens pensionsåtagande enligt den så kallade 
fullfonderingsmodellen. Kommunen följer 
därmed inte RKR R 10. Motiven för fullfon-
dering är att det ger en mer rättvisande bild 
av kommunens finansiella ställning och att 
de grundläggande principerna om öppen och 
tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Om 
kommunen hade följt RKR R10 hade årets 
resultat påverkats negativt med 6,1 mnkr. 
Det egna kapitalet hade påverkats med 432,9 
mnkr och gett en soliditet på 32 %.

Avsättningens storlek baseras på KPA:s 
pensionsberäkning och följer RIPS21.

Kommunen betalar ut hela den så kallade 

individuella delen till de anställda. Den del av 
den individuella delen som inte betalats under 
året redovisas som en kortfristig skuld i bok-
slutet och betalas ut under efterföljande år.

Avsättningar
Avsättningar är en skuld som är oviss 
vad  gäller förfallotidpunkt eller belopp 
enligt RKR R 9, Avsättningar och ansvars-
förbindelser. Kommunen tog upp en avsätt-
ning 2006 för deponier för att reglera förplik-
telse för framtida åtaganden för deponierna. 
En ny kalkyl har gjorts under 2021 och har 
nuvärdesberäknats. En ny avsättning om  
14,8 mnkr gjordes därför under året för att 
möta åtagandet och den totala avsättningen 
var på balansdagen 19,3 mnkr.

Avsättning av ålderspension och efter-
levandepension för förtroendevalda har 
beräknats tom 31/12 2021. Avsättningen och 
ansvarsförbindelsen avseende förtroende-
valda finns med i balansräkningen.

Sammanställda räkenskaper
Enligt LKBR ska årsredovisningen innehålla 
sammanställda räkenskaper för den kommu-
nala koncernen. I den kommunala koncernen 
ingår kommunen tillsammans med bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 
20 % inflytande. Under året har inga föränd-
ringar skett i kommunkoncernens samman-
sättning. Kommunkoncernens medlemmar 
och ägarandelar framgår under ”Finansiell 
analys koncernen”.

De sammanställda räkenskaperna har 
upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Alla interna 
mellanhavanden av väsentlig betydelse har 
eliminerats för att ge en rättvisande bild av 
kommunkoncernens totala ekonomi.
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 Not 2

Verksamhetens intäkter 2020 2021

Taxor och avgifter 138,4 153,0

Hyror och arrenden 42,0 42,1

Bidrag 153,8 146,0

Exploateringsintäkter 10,6 3,6

Övriga intäkter 111,8 115,0

Summa 456,6 459,7

Not 3

Verksamhetens kostnader 2020 2021

Löner och sociala avgifter 1 172,5 1 222,2

Pensionskostnader 71,3 77,3

Bidrag 44,1 44,3

Externhyror 54,8 55,1

Köpta tjänster 346,1 376,7

Material samt övriga kostnader 181,2 198,3

Summa -1 870,0 -1 973,9

Not 4

Jämförelsestörande poster 2020 2021

Kostnader

Ändrat livslängdsantagande i RIPS  19,3

Avsättning deponi  14,8

Summa - -34,1

Not 5

Avskrivningar 2020 2021

Avskrivningar immateriella anläggningar 1,6 2,6

Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar 59,7 65,4

Avskrivningar maskiner och inventarier 21,5 19,8

Avskrivningar på leasing  0,3

Nedskrivningar 0,0 0,0

Summa -82,8 -88,1

Not 6

Skatteintäkter 2020 2021

Preliminär skatteintäkt 1 478,5 1 487,5

Preliminär slutavräkning innevarande år 19,1 4,4

Slutavräkningsdifferens föregående år 6,5 30,8

Summa 1 452,9 1 522,7
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Not 7

Generella statsbidrag 2020 2021

Inkomstutjämningbidrag 62,2 72,5

Kostnadsutjämningsbidrag 25,7 23,5

Regleringsbidrag 27,4 80,2

Generella bidrag 54,4 14,0

Kommunal fastighetsavgift 56,1 58,9

Bidrag för LSSutjämning 11,4 6,9

Införandebidrag 12,1 0,4

Summa 197,9 209,4

Not 8

Finansiella intäkter 2020 2021

Utdelning på aktier och andelar 1,4 0,9

Ränteintäkter 1,2 1,0

Övriga	finansiella	intäkter 2,6 1,6

Summa 5,2 3,5

Not 9

Finansiella kostnader 2020 2021

Räntekostnader 5,2 3,8

Ränta på pensionsavsättningen 16,2 9,5

Övriga	finansiella	kostnader 0,2 0,3

Summa -21,6 -13,6

Not 10

Ej likvidpåverkande poster 2020 2021

Av och nedskrivningar anläggningstillgångar 82,8 88,1

Reavinster/förluster 10,0 3,7

Avsatt till pension 0,4 17,7

Periodisering investeringsbidrag 6,2 5,9

Avsättning deponi 1,0 14,8

Övrigt 7,7 7,2

Summa 94,8 118,2

Not 11

Immateriella anläggningstillgångar 2020 2021

Anskaffningsvärde 11,5 12,4

Ackumulerade avskrivningar 2,9 5,4

Summa 8,6 7,0

Redovisat värde vid årets ingång 4,4 8,6

Årets aktiveringar 5,8 1,0

Årets avskrivningar 1,6 2,5

Nedskrivning/utrangering 0,1

Redovisat värde immateriella tillgångar 8,6 7,0

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 3–10 år. Genomsnittlig nyttjandeperiod 5,9 år.
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Not 12

Materiella anläggningstillgångar 2020 2021

Mark och byggnader

Anskaffningsvärde 2 304,6 2 402,9

Ackumulerade avskrivningar 933,0 990,4

Summa bokfört värde 1 371,6 1 412,5

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 20–50 år. Genomsnittlig nyttjandetid 37,9 år.

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 325,9 345,4

Ackumulerade avskrivningar 212,6 231,0

Summa bokfört värde 113,3 114,4

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 3–15. Genomsnittlig nyttjandetid 11,3 år.

Mark och byggnader

Redovisat värde vid årets ingång 1 244,4 1 371,6

Årets aktiveringar 190,9 108,8

Årets avskrivningar 59,6 65,4

Nedskrivning/utrangering 2,0 2,5

Försäljningar 1,3 

Omklassifcering 0,8 

Redovisat värde mark och byggnader 1 371,6 1 412,5

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets ingång 103,5 113,3

Årets aktiveringar 32,3 21,3

Årets avskrivningar 21,4 19,8

Nedskrivningar/utrangeringar 1,8 0,4

Försäljningar  

Omklassificering 0,7 

Redovisat värde maskiner och inventarier 113,3 114,4

Leasing av materiella tillgångar

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde  2,8

Ackumulerade avskrivningar  0,3

Redovisat värde leasing av maskiner och inventarier - 2,5

Summa maskiner och inventarier 113,3 116,9

Pågående projekt

Redovisat värde vid årets ingång 190,1 129,9

Investerat under året 172,5 216,7

Aktiverat under året 229,0 131,1

Justering detaljplaner 4,0 

Omklassificering 0,3 3,6

Redovisat värde pågående projekt 129,9 211,9

Summa materiella tillgångar 1 614,8 1 741,3
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Not 13

Finansiella anläggningstillgångar 2020 2021

Aktier och andelar

Stenungsundshem AB 35,8 35,8

Std's Energi och Miljö AB 0,2 0,2

Soltak AB 1,6 1,6

Kommuninvest 18,6 18,6

Renova AB 2,9 2,9

Fjärrvärmestiftelsen, grundfondskapital 0,4 0,4

Summa aktier och andelar 59,5 59,5

Långfristiga fordringar inom koncernen 65,0 59,3

Bostadsrätter 0,9 0,9

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0

Summa 125,5 119,7

Not 14

Kortfristiga fordringar 2020 2021

Kundfordringar 31,1 33,1

Statsbidragsfordringar 50,1 49,9

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 22,8 28,4

Övriga kortfristiga fordringar 31,2 68,7

Summa 135,2 180,1

Not 15

Kassa o bank 2020 2021

Bankkonton 3,3 4,4

Koncernbank 161,7 50,1

Summa 165,0 54,5

Not 16

Eget kapital 2020 2021

Ingående eget kapital 321,4 474,0

Justerat eget kapital detaljplaner 3,9 

Justerat eget kapital gatukostnadsersättningar 18,3 

Årets resultat 138,2 85,6

Utgående eget kapital 474,0 559,6
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Not 17

Specifikation - avsatt till pensioner 2020 2021

Intjänad pensionsrätt 293,6 292,7

Förmånsbestämd ålderspension 80,5 94,0

Särskild avtals/ålderspension 0,5 0,3

Pension till efterlevande 5,4 6,4

PAKL pensioner 47,5 48,4

Förtroendevalda 1,2 1,3

Livränta 10,4 10,3

Löneskatt 106,5 109,9

Summa avsatt till pensioner 545,6 563,3

Avsättning för pensioner 2020 2021

Ingående avsättning, inkl löneskatt 100,1 106,4

Pensionsutbetalningar 2,4 2,8

Nyintjänad pension 9,4 15,9

Ränte och basbeloppsuppräkning 2,3 1,5

Ändrat livslängsantagande RIPS  4,6

Förändring löneskatt 1,2 4,6

Överfört förtoendevalda till ordinarie beräkning 3,9 

Övrig post 0,3 0,1

Utgående avsättning 106,4 130,3

Avsättning till pensioner intjänade före 1998 2020 2021

Ingående avsättning, inkl löneskatt 445,9 439,2

Pensionsutbetalningar 22,2 22,3

Ändrat livslängsantagande RIPS  10,9

Ränte och basbeloppsuppräkning 10,7 6,3

Övrigt 6,6 0,3

Överfört förtoendevalda till ordinarie beräkning 0,5 

Förändring löneskatt 1,3 1,4

Utgående avsättning 439,2 433,0

Summa avsättning pensioner 545,6 563,3

Aktualiseringsgrad 97 %. Kommunen har inga tjänstepensioner med visstidsförordnanden. Beräkningsgrund för  
pensioner framgår av not 1.not 1.

Not 18

Övriga avsättningar 2020 2021

Avsättning för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets ingång 4,2 4,7

Nya avsättningar 1,0 14,8

Ianspråktagna avsättningar 0,5 0,2

Summa övriga avsättningar 4,7 19,3



FINANSIELLA R APPORTER 41STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2021

Motparter swapkontrakt

Nordea 30 000 

SEB 50 000 50 000

Summa 80 000 50 000

 

Räntekostnader 2020 2021

Räntekostnader totalt 5 162 3 773

 därav derivat 2 365 1 785

Säkringsinstrumentens påverkan

Räntesäkringen	utgår	från	finanspolicyns	risknivåer.	Räntederivaten	har	möjliggjort	att	nivåerna	avseende	räntebindning	 
enligt	finanspolicyn	har	kunnat	uppfyllas.

Not 19

Långfristiga skulder 2020 2021

Lån i bank och kreditinstitut 650,0 540,0

Långfristig leasingskuld  2,6

Övriga långfristiga skulder 0,1 0,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Anslutningsavgifter 80,9 83,5

Genomsnittlig nyttjandetid 33,3 år.

Övriga investeringsbidrag 1,4 5,5

Genomsnittlig nyttjandetid 23,0 år

Summa 732,4 631,6

Not 19 a

Marknadsvärde ränteswappar

Kommunen	använder	endast	ränteswappar	som	finansiellt	instrument	för	att	säkra	ränterisk.	Nedan	görs	en	beskrivning	av	vilka	säk
ringsrelationer avseende swappar som fanns utestående på balansdagen. Kommunen har inte förtidsinlöst eller förlängt nå 
gra swapkontrakt under perioden. Alla kommunens lån är upptagna av Kommuninvest.

Förfall till räntejustering enligt följande tkr: 2020 2021

2021 30 000 

2022 50 000 50 000

2023–2025  

Summa 80 000 50 000

Derivat

Nominellt värde swapkontrakt 80 000 50 000

Marknadsvärde 77 457 49 336

Undervärde 2 543 644

Genomsnittlig ränta inkl derivat 0,80 % 0,64 %

Genomsnittlig ränta exkl derivat 0,39 % 0,33 %

Räntebindning inkl derivat 2,21 år 1,64 år

Räntebindning exkl derivat 2,10 år 1,62 år
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Not 20

Kortfristiga skulder 2020 2021

Leverantörsskulder 62,5 113,3

Semesterlöneskuld 80,0 83,4

Personalens skatter och avgifter 19,9 19,4

Löneskatt 10,2 9,9

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 158,4 137,1

Övrigt 25,3 29,0

Summa 356,3 292,1

Not 21

Borgensåtaganden 2020 2021

Stenungsundshem AB 420,9 398,0

Renova AB, pensionsförpliktelser 0,8 0,7

Soltak AB 23,2 20,7

Bostadsrättsföreningar* 85,4 83,8

Övriga föreningar 14,5 13,7

Summa 544,8 516,9

Not 22

Operationella hyres- och leasingavtal

Framtida hyresavgifter fastigheter 2020 2021

 som förfaller inom ett år 46,1 38,5

 som förfaller två till fem år 94,5 72,6

 som förfaller senare än fem år 9,2 

Summa hyresavgifter fastigheter 149,8 111,1

Operationell leasing lös egendom

 som förfaller inom ett år 1,0 13,3

 som förfaller inom två till fem år 2,2 7,2

 som förfaller senare än fem år  

Summa övriga leasing/hyresavgifter 3,2 20,5

Finansiell leasing

Totala minimileaseavgifter  2,7

Framtida	finansiella	kostnader  0,1

Nuvärdet av minimileaseavgifter  2,6

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

 som förfaller inom ett år  0,6

 som förfaller inom två till fem år  2,0

 som förfaller senare än fem år  

Summa - 2,6
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Not 23

Kommuninvest

Stenungsunds kommun har i maj 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 20211231 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.	Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Stenungsunds	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförbindelse,	kan	
noteras att per 20211231 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 
518 679 716 010 kronor. Stenungsunds kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 111 668 923 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 1 126 217 205 kronor.

Not 24

Räkenskapsrevision

Den totala kostnaden för kommunrevisionen uppgår till  
1 051 tkr varav kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till  
640 tkr. Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 186 tkr  
och avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 
och å rsredovisning.

Not 25

Särredovisningar

Särredovisningar har upprättats enligt fjärrvärmelagen (2008:263) 
och	finns	tillgängliga	hos	Stenungsunds	Energi	AB,	 
tel 030373 10 00, www.stenungsundsenergi.se

Not 26

Närstående relationer

Kommunkoncernen har interna transaktioner om 1337 mnkr. 
 Kommunens största närstående leverantörer är Stenungsundshem, 
Stenungsunds Energi och Miljö samt Soltak. Kommunens ledning 
har inga närstående relationer med externa organisationer som 
kommunkoncernen har avtalsförhållanden med.

Not 27

Väsentliga händelser efter balansdagen

Den 24/2 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Hur detta kommer att påverka 
världen är svårt att förutspå, men det är rimligt att anta att det kommer att 
påverka såväl Europas som Sveriges ekonomi.
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Not 1

Verksamhetens intäkter 2020 2021

Avgifter och hyror 330,1 350,2

Bidrag 154,2 146,0

Exploateringsintäkter 10,6 3,6

Övriga intäkter 183,0 151,2

Summa 677,9 651,0

Not 2

Verksamhetens kostnader 2020 2021

Personalkostnader 1 227,9 1 292,9

Pensionskostnader 76,1 82,6

Bidrag 44,1 44,3

Externhyror 29,8 25,6

Köpta tjänster 305,3 339,2

Material samt övriga tjänster 272,9 284,3

Skattekostnad 20,0 8,8

Summa -1 976,1 -2 077,7

Not 3

Jämförelsestörande poster 2020 2021

Kostnader

Ändrat livslängdsantagande i RIPS  19,3

Avsättning deponi  14,8

Summa - -34,1

Not 4

Avskrivningar 2020 2021

Avskrivningar 131,2 136,5

Nedskrivningar 0,0 0,0

Summa -131,2 -136,5

Not 5

Skatt på årets resultat 2020 2021

Aktuell skatt 16,3 7,8

Uppskjuten skatt 3,7 1,0

Summa -20,0 -8,8

Noter koncernen
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Not 6

Likvida medel 2020 2021

Koncernkonto 161,2 50,1

Bank 61,1 40,8

Summa 222,3 90,9

Not 7

Eget kapital 2020 2021

Ingående eget kapital 770,3 995,4

Justering eget kapital detaljplaner 3,9 

Justering eget kapital gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter 30,5 

Årets resultat 198,5 119,3

Utgående eget kapital 995,4 1 114,7

Not 8

Avsättningar 2020 2021

Pensionsavsättningar 549,9 569,0

Avsättning deponi 4,7 19,3

Uppskjuten skatt 43,6 43,5

Summa 598,2 631,8

Not 9

Långfristiga skulder 2020 2021

Skulder	till	banker,	kreditinstitut	mfl 996,5 823,4

Övriga långfristiga skulder 82,5 91,6

Summa 1 079,0 915,0

Not 10

Kortfristiga skulder 2020 2021

Leverantörsskulder 78,5 120,8

Skulder till kreditinstitut 101,1 138,8

Löneskatt 18,2 10,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 178,3 171,8

Övrigt 123,5 119,5

Summa 499,6 561,0

Not 11

Ansvarsförbindelse 2020 2021

Stenungsundshem AB, FASTIGO 0,3 0,3

Summa 0,3 0,3
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Driftsredovisning
RESULTAT I FÖRHÅLLANDE  
TILL BUDGET
Resultatet för Stenungsunds kommun uppgår 
till 85,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse 
mot budget om 66,4 mnkr. Den enskilt största 
posten som bidrar till överskottet är skat-
ter och bidrag som har en avvikelse på 66,8 
mnkr. Utvecklingen av arbetade timmar har 
varit starkare och därmed givit högre skat-
teintäkter än vad SKR tidigare prognostiserat. 
Extra statsbidrag till skolväsendet och äldre-
omsorgen har också bidragit till avvikelsen. 
Vidare har kommunen under merparten av 
året blivit kompenserade för sjuklönekostna-
der, vilket påverkar resultatet med 8,1 mnkr. 
Bland de negativa avvikelserna återfinns en 
avsättning för deponierna om 14,8 mnkr. 
Under året har nytt livlängsantagande för 
beräkning av pensionsskulden antagits och 
påverkar kommunen med en kostnad på 19,3 
mnkr. Försäljning av exploateringsfastigheter 
redovisar en nettovinst om 2,8 mnkr.

ÖVERGRIPANDE
”Kommunövergripande” har en negativ 
 avvikelse gentemot budget på 0,5 mnkr. 
 Orsaken till underskottet beror främst på 
ökade kostnader för räddningstjänst, vilket 
beror på att Södra Bohusläns Räddnings-
tjänstförbunds kostnader för löner, pensioner 
och köpta tjänster varit högre än budgeterat.
De personalrelaterade kostnaderna redovisar 
för året en negativ budgetavvikelse på  

2,5 mnkr. Avvikelsen beror på att semester-
löneskulden ökat med 3,3 mnkr, vilket är  
2,9 mnkr mer än budgeterat. Ökningen beror 
på att antalet sparade dagar ökat i kombination 
med att varje sparad dag är värd mer till följd av 
löneökningar. Förändringen av timlöneskulden 
är också högre än budgeterat. Detta dämpas 
av att kostnaderna för företagshälsovård och 
 personalinsatser är lägre än budgeterat.

I kommunövergripande ingår medel 
avsatta för volymförändringar, löneökningar, 
ökade driftskostnader för investeringar samt 
kostnader för detaljplaner och förstudier. 
Dessa redovisar ett sammantaget överskott 
om 5,3 mnkr. Medlen för volym- och löneök-
ningar har inte tagits i anspråk fullt ut medan 
kostnaderna för detaljplaner och förstudier 
överskridit budgeterat belopp.

SEKTORERNA
Under 2021 redovisar sektorerna ett samman-
taget budgetöverskott om 18,3 mnkr. Tre av 
sektorerna gör ett överskott medan en sektor, 
sektor samhällsbyggnad, gör ett underskott. 
Samhällsbyggnads underskott uppgår till 
12,2 mnkr och beror på den avsättning om 
14,8 mnkr som gjorts för återställandet av 
kommunens två deponier. I övrigt påverkas 
sektorns budget positivt av högre intäkter 
för bygglov och planavgifter. Sektor utbild-
ning redovisar ett överskott om 14,4 mnkr. 
Den huvudsakliga förklaringen till överskot-
tet är lägre personalkostnader då pandemin 

inneburit hög frånvaro i kombination med att 
det varit svårt att hitta personal som kunnat 
ersätta den frånvarande personalen. Inom 
sektorn redovisar samtliga verksamheter 
överskott med undantag från kompetens och 
utveckling samt kultur och fritid som har haft 
stor ekonomisk påverkan av pandemin. Sektor 
socialtjänst redovisar ett budgetöverskott på 
13,0 mnkr och det beror främst på obudgete-
rade statsbidrag, stängda avdelningar inom 
SÄBO och lägre kostnader för placeringar för 
vuxna med missbruksproblematik. Sektor 
stödfunktioner redovisar ett budgetöver-
skott om 3,1 mnkr. Överskottet förklaras 
främst av lägre kostnader för administrativa 
tjänster från SOLTAK och lägre kostnader för 
personal till följd av tillfälliga vakanser samt 
frånvaro på grund av pandemin. Överskot-
tet dämpas av att kommunen avslutat ett 
fastighetsavtal.

FRAMTIDSBEDÖMNING SEKTORERNA
Ökad befolkning ställer krav på ökad service 
inom alla sektorer, men framförallt utbild-
ning och socialtjänst. Ökad befolkning 
medför också ökade investeringar, framförallt 
i skolor och boenden samt inom VA och gata. 
Detta kommer innebära utmaningar för 
kommunens ekonomi och kommer ställa krav 
på effektivitetsåtgärdande arbete. Inom vissa 
yrkeskategorier förväntas rekryteringssvårig-
heter och kommunen arbetar långsiktigt med 
en kompetensförsörjningsplan.

Driftredovisning, mnkr Budget 2020 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budget -
avvikelse

Politisk verksamhet 10,8 9,4 10,6 10,2 0,3

Kommunövergripande 73,8 43,5 41,3 41,8 0,5

Sektor utbildning

Sektorsövergripande 9,5 15,8 24,8 22,7 2,1

Förskola 153,5 148,4 151,6 147,9 3,6

Grundskola 304,6 300,5 312,8 308,1 4,7

Staben 59,0 57,7 56,4 55,0 1,4

Gymnasium 112,6 106,7 118,7 114,2 4,4

Särskola 23,8 22,5 25,2 24,9 0,3

Kompetens och utveckling 31,9 29,2 33,3 33,7 0,4

Kultur och fritid 76,0 77,9 76,6 78,3 1,8

Summa -770,8 -758,7 -799,2 -784,8 14,4
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Driftredovisning, mnkr Budget 2020 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budget -
avvikelse

Sektor socialtjänst

Sektorsövergripande 9,8 8,1 9,7 9,3 0,4

IFO 109,5 111,1 115,5 108,9 6,6

Funktionshinder 143,8 135,2 148,4 147,2 1,2

Vård och omsorg 262,0 251,0 271,3 266,4 4,9

Summa -525,1 -505,4 -544,9 -531,8 13,0

Sektor samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad 52,1 51,0 63,6 75,8 12,2

Avfall	(avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0

VA-verksamheten	(avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0

Summa -52,1 -51,0 -63,6 -75,8 -12,2

Sektor stödfunktioner

Stabsfunktioner 85,8 79,4 89,3 83,2 6,0

Fastighet	(inäktsfinansierad) 0 1,3 7,4 10,1 2,8

Servicefunktionen 88,0 86,4 94,5 94,6 0,2

Summa -173,7 -167,0 -191,1 -187,9 3,1

Kalkylerad kapitalkostnad 113,3 100,4 103,9 104,7 0,8

Avskrivningar 91,3 82,8 84,7 88,1 3,4

Nettokostnad -1 584,4 -1 517,5 -1 631,3 -1 615,8 5,1

Finansverksamheten 1 607,7 1 649,7 1 650,4 1 698,6 48,2

Reavinst fastighetsförsäljningar 0 5,9 0,0 2,8 2,8

Årets resultat 23,4 138,2 19,2 85,6 66,4

Driftredovisning, mnkr Budget 2020 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budget -
avvikelse

Utbildning 758 737 799 194 784 806 14 388 1,8 %

Socialtjänst 505 386 544 853 531 824 13 029 2,4 %

Samhällsbyggnad 44 729 63 629 75 855 12 226 19,2 %

Stödfunktioner 166 999 191 078 187 948 3 130 1,6 %

Summa sektorerna -1 475 851 -1 598 754 -1 598 754 18 320 1,1 %
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Investeringsredovisning
Stenungsunds kommun har under 2021 
investerat för 207 mnkr, vilket är 42 mnkr 
högre än 2020. Under året har stora byggna-
tioner pågått. De största projekten består av 
byggnation av Hallernas nya högstadieskola, 
till- och ombyggnation av Stora Höga skola 
F-6, Kyrkenorumsskolan, Hallerna idrottshall 
och skola samt Nösnäsgymnasiets kök och 
matsal. I kommande planeringsperiod har 
kommunen en hög investeringsvolym och det 
planeras för stora byggnationer i lokaler och 
infrastruktur de närmaste åren.

Investeringar delas in i:
• Större investeringar
• Lokaler
• Sektorernas årliga löpande investeringar
• Övriga investeringar inom 

 samhällsbyggnad
• Investeringar och utgifter inom den 

avgiftsfinansierade verksamheten

Löpande årliga investeringar är sektorer-
nas återinvesteringar i främst inventarier. 
Övriga investeringar inom samhällsbyggnad 
består dels av projekt av engångskaraktär, 
tex resecentrum och geotekniska åtgärder i 
skredriskområden och dels av utbyggnad och 
underhåll av kommunens gator, gång- och 
cykelvägar samt lekplatser.

Investeringar och utgifter inom den 
avgifts finansierade verksamheten består av 
två delar. Inom VA-verksamheten består 
inves teringarna av planerat underhåll på 
 vatten- och avloppsanläggningar samt 
förnyelse av rörnät. Finansiering sker genom 
avgifter från kunder via bland annat vatten 
och avloppsavgifter samt anläggningsavgifter. 
Inom exploateringsverksamheten består in-
vesteringar och utgifter främst av gatuutbygg-
nad som finansieras via sålda tomter.

2021 års nettoinvesteringar uppgår till 
207 mnkr och bruttoinvesteringarna uppgick 
till 217 mnkr. Skillnaden mellan netto- och 
bruttoinvesteringar består i statliga bidrag 
till investeringar och inkomster för VA-
anslutningar.  Investeringsbudgeten för 2021 
uppgick till 403 mnkr netto respektive 411 
mnkr brutto, vilket innebär en avvikelse på 
196 mnkr respektive 195 mnkr. Budgetavvi-
kelsen beror till största delen på att inves-
teringar inom fastighetsområdet blev lägre 
än budgeterat beroende på förskjutningar 
i tidsplaner på grund av tex överklaganden 
och längre ledtider. Avvikelser inom övriga 
områden beror på försenade projekt inom 
infrastruktur och resecentrum.

De enskilt största avvikelserna består dels av 
ett överskott avseende markinköp på 26 mnkr 
beroende på att mark ej har funnits till försälj-
ning. Byggnation av Norra Hallerna förskola 
har ej kunnat starta på grund av ett överklagan-
de gällande bygglov vilket ger en avvikelse på 23 
mnkr. Ombyggnationen av Nösnäs gymnasiets 

kök och matsal har en förskjuten tidsplan vilket 
gav en avvikelse på 14 mnkr.

Under året har tre större projekt färdig-
ställts. Utbyggnaden av Hallernaskolan 
är klar. Skolan har kompletterats med ny 
fullskalig idrottshall som kan delas in i tre 
undervisningssalar samt sex omklädnings-
rum. I byggnaden ryms även 4 nya klassrum, 
musik, NO samt slöjdsalar. Total investerings-
utgift uppgår till 60 mnkr vilket är 4 mnkr 
lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen 
beror på billigare materialval, lägre kostnader 
för ändrings- och tilläggsarbeten samt lägre 
kostnader för projektering.

Räddningstjänstens varmförråd färdig-
ställdes under hösten 2020 men avslutades 
ekonomiskt under 2021. Totalt utfall för pro-
jektet uppgår till 8 mnkr vilket ger en positiv 
avvikelse om 0,3 mnkr. Med det nya förrådet 
kan räddningstjänsten skydda sin utrustning 
mot väder och vind samtidigt som de har sina 
saker inom räck-håll. En del av byggnaden 
fungerar även som utbildningslokal.

Nösnäs pausrum och klassrum står klart  
och har varit i bruk sedan ett par månader. 
Totalt har ombyggnationen kostat 4 mnkr vilket 
ger en positiv avvikelse mot budget med  
1 mnkr. A vvikelsen beror till största delen på att 
 kommunen fick ett lägre anbud än budgeterat.

Under året har kommunen även arbetat 
med ett antal projekt som fortfarande pågår. 
Hallernas nya högstadieskola är i full produk-
tion. Skolan är på cirka 7 000 m2 och byggs i tre 
våningar. Projekt förväntas tas i drift hösttermi-
nen 2023 och prognosen uppgår till 188 mnkr.

Arbetet med tillbyggnaden av Stora höga 
F-6 befinner sig i slutfasen och de nya loka-

lerna planeras tas i bruk i slutet av mars 2022. 
Därefter påbörjas ombyggnationen av det nu-
varande köket och matsalen i lågstadiedelen. 
Ombyggnationen förväntas stå färdigt och tas 
i drift under oktober 2022. Total prognos för 
projektet uppgår till 99 mnkr.

Till- och ombyggnationen av Nösnäs 
kök är i full gång sedan mitten av juni 2021. 
I dagsläget är utbygganden klar och snart 
påbörjas installationsarbetena. Efter ombygg-
nationen kommer köket kunna öka sin 
produktion till 5 000 portioner/dag, jämfört 
med dagens 3 500 portioner/dag. Lokalerna 
kommer tas i bruk under hösten 2022 och 
total prognos är 42 mnkr.

Ombyggnationen av Kyrkenorumskolan 
startades under sommaren 2021. Skolans 
planlösning ska förändras för att möta verk-
samhetens behov. Projektet beräknas vara 
färdigt inför skolstart 2022 och prognos för 
projektet uppgår till 22 mnkr.

Hallerna förskola är färdigprojekterad men 
på grund av en överklagan gällande bygglov är 
projektet försenat. Förhoppningen är att bygg-
nationen kommer igång efter sommaren 2022.

Byggnationen av LSS Söbacken är fram-
flyttat i tidsplan. Upphandling är klar och 
entreprenör är utsedd. Byggstart kommer ske 
under våren 2022. Slutbesiktning av det nya 
boendet är planerad till april 2023. Prognos 
uppgår till 26 mnkr.

Tillbyggnaden av fyra nya klassrum på 
Nösnäsgymnasiet är upphandlad och slutpro-
jektering pågår.

Hela projektet beräknas vara färdigt och 
tas i bruk under januari 2023 och prognosen 
är 16 mnkr.
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Investeringsredovisning Investeringar sedan projektets start Årets investeringar

tkr
Beslutad  

totalbudget Ack Utfall Prognos
Budget  

avvikelse
Budget 

2021
Utfall 

dec
Avvikels 

dec

Större investeringar

Hallerna idrottshall och skola 64 000 59 578 4 422 2 500 1 959 541

 Inventarier 400 581 181

Varmförråd räddningstjänst 8 500 8 174 326 100 70 30

Nösnäs pausrum och klassrum 4 943 3 946 997 465 297 168

Hallerna högstadium 208 585 31 511 188 000 20 585 42 851 31 511 11 340

Stora Högaskolan 99 240 58 847 99 240 0 51 090 44 608 6 482

Norra Hallerna förskola 30 193 6 738 23 455

Nösnäs kök och matsal 42 175 15 175 42 175 0 26 366 12 266 14 100

 Inventarier 980 0 980

LSS Söbacken 25 620 1 008 25 620 0 12 950 1  008 11 942

Kyrkenorumskolan  
ombyggnation

22 030 6 294 22 030 0 16 338 6 106 10 232

 Inventarier 0 50 50

Nya klassrum Nösnäs 16 300 1 009 16 300 0 14 600 895 13 705

Resecentrum 181 000 9 895 197 937 16 937 11 393 1 161 10 232

Markinköp 26 140 0 26 140

Investeringsreserv 2 795 0 2 795

Lokalinvesteringar 39 986 21 735 18 251

Sektor utbildning 13 817 7 204 6 613

Sektor socialtjänst 2 617 1 900 717

Sektor stödfunktioner 7 302 6 157 1 145

Sektor samhällsbyggnad 35 124 23 135 11 989

Avgiftsfinansierad  
verksamhet

VA 57 720 41 760 10 960

Avfall 400 0 400

ÅVC, omförda detaljplanekost-
nader och förstidier

VA  inveseringsutgifter i 
exploateringsprojekt

17 250 3 642 13 608

Gata  investerings utgifter 
i  exploateringsprojekt, 
	budgetavvikelse	finansieras	av		
investeringsbidrag

3 120 3 938 818

Summa investeringsutgifter 411 497 216 721 194 776

Investeringsbidrag 0 3 243 3 243

Exploatering

Exploatering gata i  
exploateringsområden

480 1 558 -1 078

VA anslutningsavgifter -9 100 -8 431 -669

Summa Nettoinvesteringar 
2021

402 877 206 605 196 272
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Sektor utbildning

Tkr 2019 2020 2021

Intäkter 615 377 627 152 634 481

Kostnader 1 350 662 1 385 889 1 419 287

 varav Personalkostnader 620 126 640 607 652 079

 varav Lokalkostnader 120 754 120 547 122 918

Netto -735 285 -758 737 -784 806

Budgetram 729 954 770 813 799 194

Avvikelse -5 331 12 076 14 388

Nettokostnadsutveckling -4% 3% 3 %

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Sektorsövergripande 24 754 22 667 2 087

Förskola 151 572 147 932 3 640

Grundskola 312 822 308 089 4 733

Staben 56 342 54 970 1 372

Gymnasieskola 118 657 114 207 4 450

Grund och gymnasiesärskola 25 201 24 911 290

Kompetens och utveckling 33 265 33 683 418

Kultur och Fritid 76 581 78 347 1 766

Summa sektor utbildning 799 194 784 806 14 388

Sektor utbildning består av fem verksamheter; Förskola, Grundskola, 
Gymnasium, Kompetens och utveckling samt Kultur och fritid.  Kompetens 
och utveckling består av vuxenutbildning, enheten för nyanlända samt 
arbetsmarknadsenhet. Kultur och fritid innefattar bibliotek, allmän kultur 
och ungdomsverksamhet samt idrott och anläggning. Staben, som är 
 gemensam för verksamheterna inom sektor utbildning, består av två 
 delar. Den ena delen är administrationen och den andra delen är stöd 
vilket	innebär	barn-	och	elevhälsa	och	enheten	för	flerspråkighet.

EKONOMISKT RESULTAT 

Sektor utbildning redovisar ett överskott om 
14 388 tkr för 2021 vilket motsvarar 1,8 % av 
sektorns nettobudget. Samtliga utbildnings-
verksamheter redovisar ett överskott medan 
Kultur och Fritid och Enheten för nyanlända 
inom Kompetens och utveckling redovisar 
underskott. Underskotten kan till största del 
knytas till pandemin.

Sektorns intäkter från statsbidrag har ökat 
med 507 tkr vilket motsvarar 0,6% jämfört 
med 2020. Statsbidrag från Skolverket har ökat 
men samtidigt har bidragen från Migrations-
verket och Arbetsförmedlingen minskat. Det 
faktum att statsbidragen ofta är riktade till 

specifika insatser i verksamheten och att de kan 
förändras med kort varsel gör att de blir svåra 
att ta hänsyn till i budgeten och det blir svårt att 
planera verksamheten.

Sektorns totala personalkostnad har ökat 
med 1,79% vilket, med hänsyn tagen till avtals-
mässig lönerörelse samt volymförändringar 
innebär att personalkostnaden minskat jämfört 
med föregående år. Den relativt låga kostnaden 
för personal är också den främsta orsaken till 
sektorns redovisade överskott gentemot budget. 
Personalkostnaden i utbildningsverksam-
heterna har legat på en relativt låg nivå sedan 
pandemin bröt ut i början av 2020. Pandemin 
har inneburit relativt höga sjuktal samtidigt 
som det varit svårt att hitta personal som kan 

ersätta de som är från varande. Övriga kost-
nader överstiger budget och det beror till stor 
del på att sektorn gjort en satsning på ökad mål-
uppfyllelse i slutet av året vilket inneburit ökade 
inköp av läromedel och pedagogiskt material.

Inom verksamheterna grundskola och 
gymnasium har fyllnadsgraderna i klasserna 
ökat. Grundskolan har sedan höstterminen 
2021  arbetat med aktiv skolplacering utifrån 
det fria skolvalet och närhetsprincipen med 
syfte att minska antalet tomma skolplatser. 
Gymnasiet har under de senaste åren haft 
 stora volym ökningar vilket underlättat 
för verksamheten att få bra fyllnadsgrad 
i  klasserna. I båda fallen innebär det att 
 effektiviteten i verksamheten ökat.
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Under våren 2021 annonserade  Regeringen 
att medel skulle tillföras skolväsendet med 
syfte att dämpa effekterna av pandemin. 
 Stenungsund har liksom alla Sveriges 
 kommuner tagit del av den så kallade Skol-
miljarden. Medlen har i första hand gått till 
grundskola och gymnasieverksamheten och 
en mindre del har gått till vuxenutbildning 
och ungdomsverksamheten inom Kultur och 
Fritid. Medlen har riktats till att öka målupp-
fyllelsen bland eleverna. Inom grundskolan 
har medlen använts för att minska risken för 
att elever tvingas till introduktionsprogram-
men i gymnasiet och medlen som gått till 
 gymnasiet har använts för att öka andelen 
elever som tar examen. Fristående grundskolor 
och gymnasieskolor har kompenserats med 
medel ur Skol miljarden i samma utsträckning 
som  kommunens egen verksamhet.

Kompetens och utveckling och Kultur 
och Fritid har tagit del av extra satsningar 
i budgeten 2021, både i form av driftsmedel 
och investeringar. Arbetsmarknadsenheten, 
som är en del av Kompetens och utveckling, 

har fått 2 800 tkr för att få fler personer i 
självförsörjning och därmed minska behovet 
av bidrag i form av exempelvis försörjnings-
stöd. Den tillfälliga satsningen på att få fler i 
sysselsättning övergår till att bli en perma-
nent del av verksamheten från 2022. Kultur 
och Fritid har fått medel avseende hamnen, 
badplatserna, Kulturhuset Fregatten samt 
upprustning av vandringsleder. De extra 
satsningarna påverkar inte sektorns resultat 
då alla medel använts såsom de var avsedda 
och verksamheterna har fullföljt de åtaganden 
som var knutna till satsningarna.

ÅRETS HÄNDELSER
Covid-19-pandemin har sedan i början av 
2020 på olika sätt och i olika utsträckning 
påverkat sektorn. Under 2021 har sektorns 
verksamheter, på samma sätt som under 2020, 
i dialog med de fackliga organisationerna, 
kontinuerligt säkerställt beredskap, kommun-
ikationsinsatser och riskbedömningar för 
att snabbt kunna anpassa verksamheterna 
till olika rekommendationer och direktiv. 

Frånvaron av personal och barn/elever har 
under delar av året varit hög för att vid års-
skiftet 2021/2022 vara den högsta sektorn haft 
under hela pandemin. Såväl gymnasiet som 
högstadiet och vuxen utbildningen har under 
vårterminen 2021, utifrån smittläge, bedrivit 
distans-  respektive semidistansundervis-
ning. Pandemin har påverkat möjligheterna 
till arbets platsförlagd utbildning, och andra 
insatser på grund av restriktivitet hos externa 
företag och organisa tioner. Mottagandet av 
kvotflyktingar har i princip uteblivit under 2020 
och 2021. Kvoterna har därför inte fyllts vilket 
innebär att dessa troligen kommer 2022 i stället.

Sektorns fokus för 2021 har varit långsik-
tigt, strategiskt och har präglat hela sektorns 
arbete. Fokusområdena är: 1. Systematiskt 
kvalitetsarbete och digitalisering, 2. Tidiga 
insatser och mindre barngrupper i för skolan, 
3. Organisera för särskilt stöd,   
4. Fler ungdomar ska slutföra sin utbildning,  
5. Fler människor i sysselsättning/själv-
försörjning, 6. Skapa och vidareutveckla 
attraktiva arbetsplatser/arbetsgivare,  
7.  Pedagogisk ekonomistyrning och  
8. Samplanering – verksamhetsbehov,  
lokaler och ekonomi.

Det Systematiska kvalitetsarbetet (SKA) 
med sina tre temaområden: Mål och resultat, 
Lärandeprocesser samt Trygghet och trivsel 
har nu etablerats i hela sektorn. För varje 
 temaområde och i varje verksamhet genom-
förs kvalitetsdialoger och kvalitetsanalyser 
för att exempelvis säkerställa undervisning-
ens eller verksamhetens kvalitet och utveck-
ling. Sektorn har under 2021 fokuserat på att 
organisera för SKA, ett distribuerat ledarskap 
och på att öka kompetensen kring analyser 
och analysarbete.

Under året har förskolan arbetat med 
förberedelser för satsningen Tidiga insatser 
och mindre barngrupper. Satsningens syfte 
är långsiktigt med ambition att leda till ökad 
måluppfyllelse och fler i sysselsättning och på 
sikt självförsörjning. Som ett led i förbere-
delserna har verksamheten arbetat med 
implementering av Lekresponsiv undervis-
ning och Språkutvecklande insatser. Språket 
är avgörande för hur barnet klarar resten av 
skolan och på sikt arbetslivet. Satsningen 
syftar till att stärka barn tidigt i livet.

Arbetet med att Organisera för särskilt 
stöd såväl lokalt på varje skolenhet som 
verksamhetsgemensamt har pågått under 
hela året. Syftet med omorganisationen är att 
skapa lärmiljöer som möter olika förut-
sättningar och behov så nära den ordinarie 
verksam heten som möjligt och med möjlig-
het till  inkludering i ordinarie undervis-
ningsgrupper. Den kommungemensamma 
 särskilda undervisningsgruppen (Nyborg) 
har organiserats om till en kommung-
emensam Resursskola för elever i behov av 
tydliggörande pedagogik och strukturerade 
lärmiljöer, samt ett Mobilt operativt team 
som stöd i skolors lokala arbete med elever i 
behov av tvärprofessionella insatser.
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Fokusområdet Fler ungdomar ska slutföra 
sin utbildning har stort fokus i SKA-arbetet 
där utmaningar tidigt identifieras och 
åtgärder vidtas. Under året har sektorn, tack 
vare bland annat skolmiljarden, intensifierat 
arbetet med kompensatorisk undervisning 
och läxhjälp för att öka måluppfyllelsen för de 
elever som under 2020 och 2021 i sina studier 
eventuellt påverkats negativt av pandemin.

Fler människor i sysselsättning/själv-
försörjning är ett långsiktigt arbete som 
fokuserar på åtgärder och insatser som ökar 
förutsättningarna för fler att komma i sys-
selsättning och egen försörjning. Förutom 
att en ökad grad av självförsörjning positivt 
påverkar behovet av försörjningsstöd, leder 
det till minskad risk för segregation och ut-
anförskap. För att uppnå samordnings vinster 
i dessa frågor har ett kommunöver gripande 
företagsteam bildats. I gruppen ingår Arbets-
marknadsenheten, Vuxenutbildningen, 
 Nösnäsgymnasiet, Funktionshinder och 
Försörjningsstöd. Dessutom har samarbetet 
 mellan Arbetsmarknadsenheten och Kultur 
och Fritid utökats gällande ferieplatser, 
 ungdomsjobb och särskilda satsningar. 
Sektorns fokus kring SKA, Tidiga insatser, 
 Organisera för särskilt stöd och Slutförd 
utbildning har alla ambitionen att lång siktigt 
få fler människor i sysselsättning/själv-
försörjning.

Pandemin har påverkat arbetet med 
att Skapa och vidareutveckla attraktiva 
arbetsplatser/ arbetsgivare. Men detta till 
trots har verksamheterna genomfört både 
långsiktiga och strategiska kompetensutveck-
lingsinsatser. I många fall med utgångspunkt 
från utvecklingsområden som framkom-
mit i kvalitetdialoger och kvalitetsanalyser 
och i andra fall utifrån resultat av enskilda 

medarbetarsamtal. Flera verksamheter jobbar 
aktivt med att möjliggöra för egen utveckling 
genom karriärtjänster på flera nivåer och i 
några verksamheter finns det möjlighet att 
studera på deltid. Vissa verksamheter möjlig-
gör för medarbetare som gått i pension att 
arbeta utifrån villkor som passar dem. Alla 
verksamheter strävar efter att ha professionel-
la rekryteringsprocesser och att arbeta med 
hälsoinspiratörer. Under året har personalen 
haft möjlighet att besvara Medarbetarenkäten 
där områden som exempelvis arbetssitua-
tion, kompetensutveckling, samarbete och 
delaktighet samt arbetsmiljö och ledarskap 
lyfts. Under våren 2022 kommer resultatet av 
Medarbetarenkäten resultera i handlingspla-
ner på alla nivåer.

Sektorn har under året fortsatt arbetet 
med strategisk Pedagogisk ekonomistyrning. 
Ett  exempel på detta är grundskolan som haft 
gemensamma workshops och individuell 
handledning i syfte att öka kompetensen hos 
rektorer om medveten ekonomistyrning genom 
erfarenhetsutbyte och spridning av kunskaper.

Samplanering - verksamhetsbehov, lokaler 
och ekonomi är ständigt pågående. Det krävs 
prognoser och byggnation i balans med verk-
samhetens behov. Under året har beslut fattats 
om att stänga Hasselbackens förskola nästa 
sommar. I stället planeras en ny förskola på 
Hallerna och Kristinedals förskola planeras 
utökas med fler avdelningar. Stenungskolans 
högstadium kommer att flytta till Hallerna 
högstadium när det står färdigt och beslut 
har fattats om att lokalisera Kompetens och 
Utvecklings verksamheter, tillsammans med 
Daglig verksamhet till Stenungskolan. Den 
organisering för särskilt stöd som tidigare 
fanns på Nyborg har flyttat till Kristinedal-
skolan och lokalerna har i stället använts till 

vuxenutbildningen. På grund av en stor elev-
tillströmning till gymnasiet, samtidigt som 
matsal och klassrum byggts ut, hyr gymnasiet 
för närvarande in externa lokaler. Grund-
skolans och gymnasiets arbete med klass-
optimering, har påverkat både lokalbehov  
och ekonomi positivt.

FRAMTID
Sektorns fokus de närmaste åren är fortsatt 
Ökad måluppfyllelse och Fler i självförsörjning, 
Samplanering – verksamhetsbehov,  lokaler och 
ekonomi samt att Utveckla förutsättningarna 
för en meningsfull fritid. I samband med detta 
behöver sektorn säker ställa en robust, stabil 
och hållbar organisation. Det behövs utrymme 
att fokusera på sektorns  utveckling, långsik-
tiga mål och strategiska  frågor och eventuell 
obalans mellan arbets- och utvecklingsorgani-
sation behöver säkerställas.

Utvecklingen av det Systematiska kvali-
tetsarbetet fortsätter oförtrutet. Ambitionen 
är att kvalitetsdialoger och kvalitetsanalyser 
genomförs på alla organisatoriska nivåer. Från 
och med 2022 är Agenda 2030 en del av kom-
munens styrmodell och sektorn ser över hur 
den kan blir en naturlig del av SKA-arbetet.

Arbetet med Tidiga insatser och mindre 
barngrupper involverar initialt fem förskolor 
men på sikt kommer samtliga förskolor att bli 
involverade. Förutom det långsiktiga syftet 
– ökad måluppfyllelse och fler i självförsörj-
ning, är ambitionen en likvärdig förskola/
skola som motverkar segregation och utan-
förskap. Även i arbetet med att Organisera för 
särskilt stöd och få Fler människor i syssel-
sättning/självförsörjning är en del av syftet att 
motverka utanförskap och segregation.

 

Grundskola 2019 2020 2021

Antal elever

Förskoleklass 325 341 316

Årskurs 1–3 986 961 1 000

Årkurs 4–6 1 024 1 041 1 001

Årskurs 7–9 1 058 1 061 1 049

Grundsärskola 33 34 40

Fristående skolor F–9 202 184 211

Interkommunala grundskoleplatser F–9 27 49 31

Antal folkbokförda barn 6–15 år (31 december) 3 614 3 655 3 628

Antal elever per lärare 2018 2019 2020

Förskoleklass 19,2 22,3 20,9

Grundskolan 11,8 12,3 12,6
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Förskola

Antal barn 2019 2020 2021

Kommunala förskolor 1 093 1 093 1 117

Pedagogisk omsorg 17 19 16

Fristående förskolor 259 260 252

Fristående Pedagogisk omsorg 27 20 19

Interkommunala förskoleplatser 16 15 20

Summa 1 412 1 407 1 424

Inskrivna barn per årsarbetare 2018 2019 2020

Förskola 5,1 4,9 4,3

Fritidshem 21,0 19,4 18,6

Pedagogisk omsorg 4,3 5,5 5,3

Gymnasieverksamhet 2019 2020 2021

Fördelning köpta platser, december

 kommunala gymnasieskolor inom GR 170 158 176

 andra kommunala/ldt gymnasieskolor 50 40 53

 fristående gymnasieskolor 159 178 181

Totalt 379 376 410

Kommunfördelning %, Nösnäsgymnasiet, december

Stenungsund 53 54 55

Tjörn 28 26 26

Orust 14 14 15

Övriga 5 5 4

Totalt antal elever 1 217 1 311 1 383

Skolverkets nyckeltal (avser läsåret 2018/19)

Antal elever per lärare (heltidstj) 2018 2019 2020

Nösnäsgymnasiet 9,6 10,3 11,3

Alla kommuner (ovägt medel) 9,9 9,9 9,9

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever

med examen eller studiebevis, Nösnäsgymnasiet 13,4 13,4 14,3

Riket 14,3 14,4 14,4
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Kompetens och utveckling 2019 2020 2021

Vuxenutbildningen

Antal poäng/timmar i kommunal vuxenutbildning 211 600 301 200 328 300

Antal personer, SFI 435 419 383

Antal högskoleprogram 2 2 2

Antal elever i annan kommun 99 48 97

Antal elever inom särvux 26 24 21

Antal elever på Yrkeshögskolan 79 77 66

Integrationsavdelningen

Mottagna nyanlända 70 23 56

Arbetsmarknadsenheten

Feriearbeten 167 171 212

Kultur och Fritid 2019 2020 2021

Antal besök på kulturhuset 337 851 249 514 200 480

Antal arrangemang 999 608 635

Antal utställningar 10 6 8

Antal besök till biblioteket 170 600 170 000 154 000

Antal utlån 238 000 215 200 218 700

Antal besök på fritidsgårdar 13 127 13 163 14 716

Antal registrerade föreningar 93 95 98

Varav bidragsberättigade 89 89 89

Varav med anläggningsstöd 23 26 25

Lokalt aktivitetsstöd i timmar 189 617 197 917 201 210

Antal besök i simhallen 74 587 82 450 55 977



VERKSAMHETSBER ÄTTELSE 57STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2021

Sektor socialtjänst

2019 2020 2021

Intäkter 136 532 138 589 156 298

Kostnader 666 084 643 974 688 123

 varav personalkostnader 431 887 423 921 451 207

 varav lokalkostnader 40 569 41 358 43 057

Netto -529 552 -505 385 -531 825

Budgetram 508 066 525 090 544 853

Avvikelse -21 486 19 705 13 028

Nettokostnadsutveckling 2 % -5 % 5 %

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Sektorsövergripande 9 674 9 294 380

Individ och familjeomsorg 115 533 108 935 6 598

 varav försörjningsstöd 25 474 25 748 274

Funktionshinder 148 377 147 180 1 197

Ordinärt boende 113 437 108 500 4 937

Kommunal hälso och sjukvård 40 941 40 785 156

Särskilt boende 116 891 117 131 240

Summa Sektor Socialtjänst 544 853 531 825 13 028

Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsutövning och verkställighet 
utifrån SoL, LSS, LVM, LVU och HSL. Verksamhetens uppgift är att ge stöd 
åt de kommuninvånare som behöver insatser av olika slag som exempel
vis stöd i försörjning, stöd i hemmet som hemtjänst, behov av särskilda 
boendeformer, kommunal hälso och sjukvård, stöd i att komma från   
risk 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.

EKONOMISKT RESULTAT  

Sektor socialtjänst redovisar ett överskott om 
13 028 tkr för 2021, vilket motsvarar 2,4 % av 
sektorns nettobudget. Överskottet förklaras 
i huvudsak av tre delar: statsbidrag riktat till 
äldreomsorgen, stängda avdelningar inom 
SÄBO och LSS samt fortsatt arbete med 
effektiv användning av personalresurser. 
 Nettokostnadsutvecklingen för sektorn är  
5,2 % och beror främst på ökade personalkost-
nader med hänsyn tagen till avtalsmässig löne-
rörelse och lönekostnader för Äldreomsorgs-
lyftet samt ökade kostnader för köpta platser 
inom funktionshinder och korttidsboende.

Sektorns intäkter från statsbidrag uppgår 
ca 29 000 tkr varav 6 800 tkr avser Äldre-
omsorgslyftet.

Verksamheten vård och omsorg redovisar 
ett överskott på 4 851 tkr, vilket fördelas på 
särskilt boende (SÄBO), ordinärt boende och 
kommunal hälso- och sjukvård.

SÄBO visar ett negativt resultat på 241 
tkr. Enheterna har ett negativt utfall på 4 635 
tkr vilket kan härledas till ökade kostnader 
för sjukdom, övertid samt extrabemanning. 
Verksamheten har under året haft ett par 
kostnadsdrivande ärenden där behov av extra-
bemanning och bevakning med vaktbolag har 
varit nödvändigt för att säkerställa arbetsmiljö 
och säkerhet för andra brukare. Under januari 
till augusti har en omvårdnadsenhet varit 
stängd som en åtgärd utifrån att personalkost-
naderna varit högre än budget. Under året öka-
de behovet av demensplatser och i september 
öppnade enheten som en demensenhet samt att 

verksamheten konverterade en korttidsenhet 
till en demensenhet. Verksamhetens underskott 
har täckts av intäkter i form av statsbidrag.

Den kommunala hälso- och sjukvården 
redovisar ett överskott motsvarande 156 tkr 
där verksamheten erhållit statliga bidrag på  
2 200 tkr. Statsbidraget har använts till att öka 
grundbemanningen och därmed bidragit till 
en stabilitet i arbetet med covid-19.

Ordinärt boende redovisar ett överskott 
på 4 937 tkr 2021. Antal omsorgstagare 2021 
har i snitt varit 336 per månad, vilket är 
en ökning med 46 jämfört med 2020. Även 
omsorgstimmarna har ökat med ca 24 000 
timmar under 2021. Verksamheten redovisar 
ett överskott inom larmenheten och kort-
tidsverksamheten på 1 500 tkr som främst 
förklaras av lägre personalkostnader.
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Personlig assistans redovisar ett överskott på 
1 700 tkr vilket till största del beror på lägre 
kostnader för köpt LSS.

Individ och familjeomsorg redovisar ett 
överskott på 6 598 tkr. Överskottet förklaras 
av lägre personalkostnader på 1 900 tkr, vilket 
främst förklaras av vakanser i samband med 
rekrytering. Köpt vård redovisar ett över-
skott på 1 400 tkr. På enhetsnivå har köpta 
psykiatri platser ökat, i övrigt har samtliga 
andra enheter minskat den köpta vården. 
Jämfört med 2020 har verksamheten minskat 
kostnaderna för köpt vård med ca 4 500 tkr.

Försörjningsstöd redovisar ett underskott 
om ca 300 tkr. Antal hushåll med försörjnings-
stöd har minskat med 30 från föregående år 
till 343 och nybesöken har minskat från 323 
till 257. Flera faktorer påverkar medelvärdet 
på utbetalningarna av försörjningsstöd bland 
annat antalet personer i ett hushåll och om de 
erhåller annan ersättning. Det går följaktligen 
inte att säkerställa att utbetalt försörjningsstöd 
är i korrelation till antal hushåll.

Totalt antal hushåll som inte blir självför-
sörjande under etableringsperioden har mins-
kat något. Totalt utbetalt försörjningsstöd för 
målgruppen är 3 374 tkr under 2021.

Verksamheten har inte nyttjat tilldelade 
medel för IOP på 1 000 tkr, dessa medel kom-
mer flyttas till kommunövergripande 2022.

Funktionshinder redovisar ett överskott 
på 1 198 tkr vilket framför allt beror på 
lägre kostnader för personal samt en pausad 
gruppbostad under del av året. Verksamheten 
har haft högre kostnader för köpt vård än 
budgeterat med 4 900 tkr. Korttidsverksam-
heten inom LSS har ett överskott till följd 
av att verksamheten säljer en plats som inte 
budgeterats fullt ut.

ÅRETS HÄNDELSER
Sektorns fokus under året har återigen hand-
lat till största delen om Covid-19. Sektorn fick 
en andningspaus under maj till november 
men har påverkats av den ryckighet som 
pandemin fört med sig. Det har varit svårt 
att genomföra planerat utvecklingsarbete då 
sektorn fått stoppa upp flera gånger. Sektorn 
har sedan tidigare utvecklat sina rutiner un-
der pandemins tryck för att kunna säkerställa 
en god arbetsmiljö för medarbetare och för 
att skydda brukare. Även detta år har sektorn 
lyckats väl med båda. Medarbetare på alla 
nivåer har jobbat intensivt och effektivt under 
2021 men det har kostat i kraft och energi. 
Under våren försökte sektorn få medarbe-
tarna att ta ut extra semester för att återhämta 
sig, vilket gjordes, men upplevelsen var ändå 
att det fanns en trötthetskänsla efter somma-
ren. Det är svårt att lyckas med återhämtning-
en oavsett vilken nivå medarbetarna befinner 
sig på då sektorns brukare behöver få det stöd 
som de har rätt till.

Många utbildningsinsatser startades upp 
under året och framför allt var ett stort fokus 
på Äldreomsorgslyftet. Totalt har 55 personer 
påbörjat resan att utbilda sig till undersköter-
ska. Det är en positiv satsning men får också en 
påverkan i verksamheterna då ordinarie perso-
nal studerar på halvtid. Mycket har kompen-
serats med timvikarier och sektorn ser positivt 
på att under 2022 ha ett ökat antal medarbetare 
som är utbildade till undersköterska.

Sektorn har fokuserat på att ha rådig-
het över ekonomin och har haft det under 
en längre tid nu. Det har varit en stor fördel 
i pandemins spår. Sektorn har kunnat göra 
punktinsatser för att behålla eller förbättra 
kvalitet för både brukare och medarbetare. 
Under sommaren gjordes insatser för att 
avlasta medarbetarna inom vård och omsorg. 
Verksamheterna överanställde personal som 
hade till uppgift att göra enklare arbetsupp-
gifter som vanligtvis utförs av undersköter-
skor. Insatsen var lyckad och uppskattad och 
förlängdes därför året ut. Personerna som an-
ställdes hade inte formell kompetens att utföra 
ordinarie vård och omsorgsinsatser. Flera av 
dessa har i samband med satsningen tillskapat 
sig kompetensen och arbetar idag extra i verk-
samheterna. I september startades ett projekt 
upp för att motverka ensamhet bland äldre och 
det kommer utvärderas under våren 2022.

Under året har de enheter som varit 
stängda öppnats upp. Dessutom har enheter 
omvandlats för att möta upp annan mål-
grupp. Sektorns resurser är begränsade och 
det gäller att nyttja de resurser som finns. 
Brukarbehovet är inte statiskt utan föränd-
ras utifrån hur brukarnas behov i samhället 
förändras. Under året har verksamheten sett 
ett ökat behov för personer med demenssjuk-
dom, insatser i hemmet, psykisk ohälsa och 
anmälningar kring våld har ökat. På andra 
sidan ser sektorn en minskning av Våld i nära 
relationer, missbruksvård och personer som 
söker särskilt boende för enbart omsorgs-
insatser. Det är viktigt att förstå att insatser 
kan byta form och gå in under andra typer 
av insatser. Ofta är brukarna konstanta men 
deras behov förändras och därmed måste 
sektorn arbeta med ett förändringsperspektiv 
och våga ställa om verksamheter utifrån där 
behovet är som störst.

Under året har sektorn lagt ner ett stort 
arbetet med det nya hälso- och sjukvårdsav-
talet och försökt tydliggöra de olika huvud-
männens uppdrag i avtalet. Ett remissvar har 
tagits fram som Kommunfullmäktige fattade 
beslut om att lämna in till regionen. Under 
året har samverkan mellan regionen och 
kommunen varit ansträngd. Det beror på att 
båda huvudmännen har haft ett tufft arbete 
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IFO 2019 2020 2021

Anmälningar jml 14:1 SOL (0–18år) 1 060 1 023 1 168

Ansökningar jml 4:1 SOL (0–18 år) 63 55 36

Antal utredningar (0–a18 år) 373 381 395

Antal vårddygn institution barn 2 636 336 252

Antal vårddygn familjehem barn 11 837 14 201 15 956

Antal vårddygn institution vuxna 2 655 3 625 2 310

Antal vårddygn köpt vård psyk vuxna 885 2 252 2 740

Antal försörjningsstödsberättigade hushåll 349 373 343

Antal nybesök försörjningsstöd 331 323 257

Funktionshinder

Antal personer med beslut enl. LSS 209 201 209

Antal personer med beslut om korttidsvistelse enl. LSS 99 95 89

Antal boendeplatser med särskild service enl.LSS 81 85 88

Antal köpta boendeplatser LSS 7 7 9

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl. LSS 108 114 128

Antal personer med beslut om boendestöd SoL 89 106 131

Ordinärt boende

Antal omsorgstagare med beslut om hemtjänst, inkl LOV 486 503 573

Biståndsbedömda timmar snitt per månad 12 002 12 350 14 372

Antal omsorgstagare med serviceinsatser 386 337 370

Antal omsorgstagare med omvårdnadsinsatser 444 441 482

Antal personer med beslut om personlig assistent enl. SFB/LSS 42 38 39

Antal dygn på korttidsenheterna 6 185 7 022 7 941

Hemsjukvård

Antal patienter, totalt under perioden 745 683 684

Antal nyinskrivna, snitt/månad 24 20 14

Antal avslutade, snitt/månad 23 21 17

Antal dagar för utskrivningsklara patienter på sjukhus 0 38 0

Särskilt boende

Nyinflyttade	per	år 65 46 73

Avlidna/utflyttade	per	år 62 47 56

med pandemin, men även för att kommunen 
varit ståndaktiga i sina synpunkter kring vad 
som åligger kommunen och tvärt om.

FRAMTID
Under andra halvan av 2022 behöver sektorn 
återigen fokusera på att komma ikapp med 
det arbete som fått stå tillbaka där bland 
annat ett nytt kvalitets- och ledningssystem 
ska implementeras i verksamheterna. Sektorn 
kommer att påbörja ett värdegrundsarbete i 
samtliga verksamheter där fokus på uppdrag 
och bemötande kommer att prioriteras.

Kommunen kommer ta ställning till det 
nya hälso- och sjukvårdsavtalet, vilket ska 

reglera de olika huvudmännens uppdrag till de 
personer som är i behov av vård i någon form. 
Mycket beror på hur avtalet kommer att utfor-
mas och vilka delar som kommer att påverka 
kommunens organisation de kommande åren.

Bemanningsutmaningen kvarstår som en av 
välfärdssamhällets största utmaning. Sektorn 
ser genom satsningen på Äldreomsorgslyftet att 
det kommer vara en utbildningsform som kom-
mer att behöva bestå. Elevunderlaget från gym-
nasiet är fortfarande lågt och det blir alltmer 
viktigt att planera för utbildning i egen regi med 
de personer som redan finns i verksamheterna. 
Sektorn kommer att behöva profilera sig i detta 
för att locka till sig nya medarbetare.

Behovet av fler omsorgsplatser inom 
äldreomsorg, funktionshinder och psykiatri 
kommer att öka. Redan nu sker planering för 
att möta upp behovet men det är resurskrä-
vande verksamheter och omvandlingarna 
med befintliga resurser kommer inte räcka till. 
Dock syns det att arbetet med att sänka kost-
nader för köpta platser inom verksamheten 
för Individ och familjeomsorgen fortsätter i en 
positiv riktning. Verksamheten kommer också 
påverkas av den nya Socialtjänstlag som kom-
mer träda i kraft i närtid och kommer behöva 
förändra stora delar av myndighetsarbetet.
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Sektor samhällsbyggnad

tkr 2019* 2020 2021

Intäkter 33 240 23 494 27 068

Kostnader 124 314 74 504 102 924

 varav personalkostnader 51 127 37 357 45 566

 varav lokalkostnader 26 427 2 193 1 789

Netto -91 074 -51 010 -78 856

Budgetram 89 300 52 127 63 629

Avvikelse -1 774 1 117 -12 226

Nettokostnadsutveckling 0,5 % -44,0 % 48,7 %

Reavinst vid försäljning av fastigheter 18 100 5 864 2 777

Investeringar 27 986 14 407 -24 296
* År 2019 ingick anläggning i samhällsbyggnad

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Resultat

Samhällsbyggnad ledning 1 347 16 009 14 662

Exploatering 13 745 12 800 945

Bygg & miljö 8 482 7 493 989

Strategi & samordning 7 067 7 942 425

Infrastruktur 24 918 25 306 388

 varav gata 2 912 2 841 71

 varav teknik 21 135 21 264 129

Delsumma samhällsbyggnad -55 559 -69 101 -13 542

Färdtjänst inkl. omsorgsresor 5 753 5 634 119

Bostadsanpassning 2 317 1 121 1 196

Summa -63 629 -75 856 -12 226

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommunens samhällsplanering. 
Inom	samhällsbyggnad	återfinns	följande	verksamheter:	bygg	och	miljö,	
exploatering, infrastruktur och strategi och samordning.

EKONOMISKT RESULTAT 
2021 års resultat för sektor Samhällsbyggnad, 
exklusive tomtförsäljning, innebär ett under-
skott om 12 226 tkr, vilket utgör 19,2 procent 
av budgeten. Underskottet består till största 
delen av en engångsavsättning för framtida 
deponikostnader samt driftsföring av kostna-
der som tidigare legat på exploateringsprojekt.

Ledning visar ett underskott på 14 661 tkr, 
till följd av avsättningen för deponier med to-
talt 13 320 tkr samt 1 192 tkr i kostnader från 
exploateringsprojekt som blivit driftsförda.

Verksamhet Bygg Miljö redovisar ett 
överskott på 989 tkr. Överskottet beror på 

att intäkterna för bygglov ligger på en högre 
nivå än budgeterat till följd av fler inkomna 
ärenden. Även inom miljötillsynen finns 
högre intäkter än budgeterat. Inom verksam-
heten finns bostadsanpassningsbidrag som 
redovisar ett överskott på 1 196 tkr till följd av 
ett förändrat arbetssätt under året vilket med-
fört en korrigering av uppbokade kostnader. 
Utfallet beror också till mindre del på färre 
inkomna ärenden än budgeterat.

Verksamhet Exploatering redovisar ett över-
skott på 945 tkr. Överskottet beror i huvudsak 
på högre intäkter för planavgifter än budget och 
lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Verksamhet Infrastruktur redovisar ett 
underskott gentemot budget om 269 tkr. 
Underskottet beror på ökade elkostnader, 
höga kostnader för vinterväghållning samt 
utredningskostnader i äldre detaljplaner. 
Inom verksamheten finns också färdtjänst 
som redovisar ett överskott på 119 tkr. Antalet 
resor är fortsatt mindre än vad Västtrafik 
förväntat sig.

Inom de taxefinansierade delarna redovi-
sar Avfall ett överskott på 654 tkr. I resultatet 
ingår vakanser som inte kunnat tillsättas 
förrän under senare delen av året, en åter-
betalning från Renova AB och avsättningar 
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till deponierna för framtida underhåll och 
kontrollprogram.

VA-verksamheten redovisar ett överskott 
om 453 tkr, till följd av en taxehöjning som 
gjordes vid årsskiftet 2021. Här förväntas 
dock en fortsatt ökning av avskrivningarna i 
takt med att investeringar genomförs. Arbete 
med, och antagande av, ny taxa har genom-
förts under året. Taxan avses gälla från och 
med årsskiftet 2021/2022.

Verksamhet Strategi Samordning redovi-
sar ett underskott om 424 tkr, detta beror till 
huvuddelen på en kostnad för åtgärdsvals-
studie till Trafikverket som belastar 2021 med 
333 tkr. Verksamheten har bedrivits enligt 
plan inom den ordinarie budgeten. Verksam-
heten erhöll särskilda satsningar för 2021 som 
uppgick till 650 tkr. Medlen har upparbe-
tats och samtliga insatser har genomförts. 
Insatserna kopplar till strategisk planering, 
vattenvårdande insatser, kompetensutveck-
ling för sektorn samt kunskapsunderlag för 
kommunens naturvård.

ÅRETS HÄNDELSER
Sektorn har ett tjugotal detaljplaner med be-
slutad planstart. Under året har bl a detaljpla-
nen för Resecentrum varit ute på granskning. 
Det har antagits fyra detaljplaner, Kopper 2:1 
Hasselhöjden, Kopper 2:16, Munkeröd 1:12 
och Kyrkeby 3:33 Jörlanda skola. Det har ta-
gits beslut om åtta nya planstarter under året. 
För att kunna arbeta med fler detaljplaner har 
arbetssätten setts över och stöd från konsulter 
tagits i flertalet detaljplanearbeten. Arbete har 
också pågått för att förbereda införandet av 
digitala detaljplaner.

Sektorn arbetar med genomförande av 
antagna detaljplaner, exempelvis Stora Höga 
Södra industriområde, försäljning av mark 
och gatukostnadstvist, och den pågående 
utbyggnaden av Solgårdsterassen.

Sektorn har arbetat med utrednings-
uppdrag, exempelvis sammanställning av 
tillgänglig kommunal mark, antal obebyggda 
tomter i Stora Höga och strandpromenad mel-
lan Getskär och Stenungsund.

Inom bygglov har under året digitala 
ansökningar införts samt en särskild nä-
ringslivsgrupp med uppdraget att arbeta med 
företagen genom hela tillståndsprocessen.

Sektorn har arbetat med en kommun-
gemensam avloppspolicy tillsammans med 
Tjörn och Orust. Inom livsmedelskontrollen 
har kontroll av trängsel på serveringsställen 
genomförts samt provtagningsprojekt på 
semlor, fisk och grillat kött.

Inom VA-verksamheten har arbetet med 
att täta läckor intensifierats vilket lett till 
minskat spill av producerat dricksvatten. 
Arbete med ny taxa och ny VA-plan har varit 
viktiga frågor under året liksom projektet 
med färskvattenledning från Kungälv.

Avfallsenheten har infört Mobil återvin-
ningscentral som blivit uppskattat av invånar-
na. Tillståndet för att bedriva återvinnings-

central i Stora Höga har blivit beviljat under 
året och planering pågår för byggnation.

Inom gatuområdet har takten på under-
hållsinvesteringar ökat och en plan för hur 
man ska jobba med förnyelse och underhåll 
inom asfaltsområdet har tagits fram. En 
insats gällande utbyte av belysning till LED är 
också utförd.

Sektorn har en del stora investerings-
projekt som pågått under året, bland annat: 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
samt gång- och cykelväg i Svenshögen, 
skredriskåtgärder i Kyrkenorum samt ut-
byggnad av mindre del gång- och cykelväg, 
återställning av kajpromenad i centrum samt 
gång- och cykelväg vid Hantverkargatan.

Inom det miljöstrategiska området har 
arbete pågått med klimatanpassningsplan, 
klimatlöften och förstudie om införande av 
koldioxidbudget. 8+ fjordar har drivit 18 pro-
jekt för bättre miljö och utvecklingen av det 
havsbaserade näringslivet. I samarbete med 
skolan utbildas lärare, barn och ungdomar 
till miniforskare. 8+ fjordar har också blivit 
utsedda av Havs- och vattenmyndigheten 
att delta i deras ekosystembaserade havsför-
valtningsprojekt tillsammans med två andra 
områden i Sverige; Södra Bottenhavet och 
Stockholms skärgård.

FRAMTID
Kommunen har stora långsiktiga utvecklings-
projekt kopplat till centrumutveckling med 

planering för Resecentrum, fler bostäder och 
handel på torget och CW Borgs väg och ett 
detaljplanearbete i området kring nuvarande 
tågstation. Arbete kommer ske med utveck-
lingen av Hallernaområdet, fler bostäder i 
Hasselbacken, Kvarnhöjden och Spekeröd för 
att ta några ytterligare exempel.

Sektorn fortsätter arbetet med viktiga 
investeringar inom VA, de största projekten 
är upprustning av avloppsreningsverket 
Strävliden, framdragning av VA till Svarte-
hallen-Sågen samt fortsatt förberedelsearbete 
för att ansluta kommunen till Kungälvs nya 
vattenverk och säkra vattenförsörjningen. En 
särskild satsning kommer ske inom gatuun-
derhåll och byte av gatubelysning.

Implementering av kommunens antagna 
klimatlöften kommer ske, klimatanpassnings-
planen ska färdigställas liksom förberedelser 
för införande av en koldioxidbudget. Arbete 
kommer också pågå med en plan för hantering 
av jordbruksmarken i kommunen samt om 
risk och säkerhet kopplat till kemiindustrin.

Sektorn kommer fortsätta vidareutveckla 
processerna inom samhällsplanering och 
infrastrukturinvesteringar för att förbättra 
framdriften och implementera åtgärder med 
anledning av den jämförande studien om de-
taljplaneframdrift som genomförts under 2021.
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Nyckeltal samhällsbyggnad 2019 2020 2021

Inkomna ärenden; bygglov/övriga ärenden 343 327 388

Antal anmälan/bygganmälan 103 102 120

Antal husutstakningar 51 54 82

Antal nybyggnadskartor 98 119 98

Antal lägeskontroller 80 74 105

Nyckeltal färdtjänst och omsorgsresor

Totalt antal resor, färdtjänst 4 769 2 660 3 795

Snittpris per resa (kr) färdtjänst 253 262 312

Total antal resor, omsorgsresor 8 871 7 413 6 907

Snittpris per resa (kr) omsorgsresor 192 235 280

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning genomsnittskostnad (tkr) 16 25 38

Bostadsanpassning, antal ärenden 101 69 63
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Vatten och avlopp
EKONOMISKT RESULTAT
Vatten och avloppsverksamheten (VA-
verksamheten) redovisar för året ett resultat 
på 453 tkr. Verksamhetens ingående skuld 
var vid årets början 4 694 tkr. Årets resultat 
innebär att skulden minskar till 4 241 tkr.

VA-verksamheten ska över tid bära sina 
egna kostnader och verksamheten budgeterar 
därför normalt ett nollresultat. Det kan mellan 
åren uppstå avvikelser i form av överuttag eller 
underskott av tillfällig karaktär. Överuttag 
redovisas som en kortfristig skuld till abon-
nentkollektivet, en så kallad resultatfond. 
Fonden ska utjämnas över tid och överskottet 
återföras till kollektivet. Uppstår istället ett 
underskott i verksamheten ska detta täckas 
med resultatöverskott inom den närmast kom-
mande treårsperioden. VA-kollektivet behöver 
därmed resultat de kommande åren som täcker 
skulden på 4 241 tkr om inte skattekollektivet 
ska täcka dessa kostnader.

Intäkterna uppgår till 57 296 tkr, vilket 
är 2 532 tkr högre än budget. Vid årsskiftet 
2020/2021 genomfördes en höjning av VA-
taxan för att täcka de ökade kostnaderna som 
finns inom verksamheten samt för att sänka 
verksamhetens skuld. Den högre taxan bidrog 
till ökade intäkter främst avseende anlägg-
ningsavgifterna. Kostnaderna uppgår till 56 
844 tkr, vilket är 2 080 tkr högre än budget. 
Avvikelsen beror främst på högre kostnader 
för konsulter samt avskrivningar. De ökade 
avskrivningskostnaderna är ett led i de stora 
investeringar som pågår för att säkra den 
framtida vattenförsörjningen. Vidare belastar 
en kostnad om 1 200 tkr avseende köpt vatten 
som härrör till 2020 årets resultat.

ÅRETS HÄNDELSER
Verksamheten har under året tagit fram en 
ny VA-taxa som särskiljer de olika tjänsterna 
vatten, spillvatten och dagvatten. Vidare har 
en VA-plan som ska ligga till grund för fort-
satt arbete tagits fram i samråd med berörda 
delar av kommunens förvaltning och med 
politiska representanter.

Nyckeltal 2019 2020 2021

Köpt/producerat vatten i tm3 1 930 1 935 1 691

Försålt vatten till kund i tm3 1 239 1 328 1 304

Förlust/svinn av dricksvatten 36 % 31 % 23 %

Behandlat avloppsvattenmängd vid Strävliden, tm3 2 362 2 559 2 332

Ovidkommande vatten till spillvattennätet 48 % 53 % 47 %

Nytillkomna VAabonnenter 77 66 68

Antal mätarbyten 617 1 221 70

Förbrukning järnklorid, ton/år 80 90 54

Ett utredningsarbete för att säkerställa vat-
tenkapaciteten i Ucklums grundvattentäkt och 
därmed klargöra möjligheter för utbyggnad av 
VA i området har gjorts. Resultaten från detta 
arbete möjliggör också fortsatt utbyggnad av 
VA i Härgusseröd, utöver de VA-anslutningar 
som skett i år.

Under året har återinvesteringar i befint ligt 
VA-nät genomförts i två områden; Hantver-
karegatan, där dag- och spillvattenledningar 
fodrats med relining och ny vattenledningen 
lagts, samt nyanläggning av tryckspilledning 
i Munkeröd. Vidare har en tillskottsvattenut-
redning i Ucklum påbörjats.

Årets största genomförandeprojekt är 
utbyggnaden av vatten och spill vatten i 
 Svenshögen-Svartehallen-Sågen. Här när-
mar sig första etappen färdigställande för 
 inkoppling av abonnenter medan etapp två har 
projekterats under 2021.

Ytterligare ett stort projekt som verksam-
heten jobbat med under året är projekteringen av 
vattenledning från kommungräns Kungälv till 
Jörlanda som en del i att minska sårbarheten och 
säkerställa kommunens behov av vatten framåt.

En stor prioritering av läcksökning på 

 renvattennätet har genomförts med ett 
mycket gott resultat och planen är att priori-
tera  avloppsnätet under 2022. Det finns stora 
 problem med ovidkommande vatten i avlopps-
nätet men vattenbristen under sommarperioden 
gjorde att renvattennätet prioriterades först.

FRAMTID
Arbetet med viktiga investeringar inom VA 
fortsätter. De största projekten är upprust-
ning av avloppsreningsverket Strävliden, 
färdigställande av utbyggnad av VA inom 
Svenshögen, slutprojektering och upphand-
ling för utbyggnad av VA till kommungrän-
sen mot Kungälv och deras nya vattenverk 
för att säkra vattenförsörjningen. Behovet 
av investeringar i existerande VA-ledningar 
är fortsatt stort och kommer intensifieras. 
 Förvaltningen förväntas färdigställa arbetet 
med VA-plan och där tillhörande hand-
lingsplaner som tydliggör behov som finns 
gällande utökande Verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och därmed utbyggnad av 
det kommunala VA-nätet. Detsamma gäller i 
arbetet med att löpande renovera och byta ut 
befintliga pumpstationer.
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RESULTATRÄKNING (tkr)

Not Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse

Verksamhetens intäkter 48 797 54 764 57 296 2 532

Brukningsavgifter 1 39 732 45 364 43 305 2 059

Övriga avgifter 2 703 2 400 1 121 1 279

Anläggningsavgifter 3 6 960 7 000 9 986 2 986

Interna intäkter (inom kommunen) 1 402 0 2 884 2 884

Verksamhetens kostnader -51 199 -54 764 -55 943 -1 179

Personalkostnader 14 639 16 199 15 487 712

Entreprenader, köp av verksamhet 4 1 607 3 000 1 742 1 258

Drift och underhållskostnader 5 23 267 24 558 27 428 2 870

Interna kostnader 6 2 152 1 455 1 233 222

Avskrivningar 9 534 9 552 10 055 503

Verksamhetens nettokostnad -2 402 0 1 353 1 353

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader 797 900 900 0

Periodens resultat -3 199 -900 453 1 353

BALANSRÄKNING (tkr)

Not Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 150 996 161 997 193 702

Kortfristiga fordringar 2 612 4 213 4 741

Summa tillgångar 153 608 166 210 198 443

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital 2 506 1 495 4 694

Årets resultat 4 001 3 199 453

Summa eget kapital -1 495 -4 694 -4 241

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 8 68 401 77 512 105 442

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 9 75 856 78 044 83 504

Summa långfristiga skulder 144 257 155 556 188 946

Kortfristiga skulder 10 846 15 348 13 738

Summa eget kapital och skulder 153 608 166 210 198 443
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Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021

Not 1. Brukningsavgifter

Fasta avgifter 7 892 8 152 8 760

Rörliga avgifter 29 999 35 033 32 308

Råvatten 1 232 1 500 1 618

Borealis avloppsavgift 609 680 619

Summa 39 732 45 364 43 305

Not 2. Övriga avgifter

Slammottagning 475 900 76

Övriga avgifter 228 1 500 1 045

Summa 703 2 400 1 121

Not 3. Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter 814 800 4 211

Periodisering anl.avg. 6 146 6 200 5 775

Summa 6 960 7 000 9 986

Not 4. Entreprenader, köp av verksamhet

Övriga entreprenader 1 607 3 000 1 742

Summa -1 607 -3 000 -1 742

Not 5. Drift- och underhållskostnader

Anläggnings och underhållsmaterial 2 161 0 2 667

Köp av renvatten för distribution 4 625 5 500 7 776

Konsulttjänster 2 072 1 420 2 007

Elkostnader 3 173 3 600 3 018

Förbrukningsmaterial -1 299 -3 465 -1 597

Övriga kostnader 9 937 10 573 10 363

Summa -23 267 -24 558 -27 428

Not 6. Interna kostnader

Administrativ ersättning till ekonomienheten har fördelats enl. beräknad nyttjandegrad. Kostnad för centralförrådet har  
fördelats på antal användare. Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal arbetade timmar. Kostnad för telefoni är  
fördelad på antal abonnemang.

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

Ingående bokfört värde 141 445 150 996 161 997

Årets investeringar 18 521 20 535 40 343

Utrangeringar 11 0 0

Årets avskrivningar 8 959 9 534 10 055

Utgående bokfört värde 150 996 161 997 192 285
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Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020

Not 8. Lån av kommunen

Ingående bokfört värde 57 417 68 516 77 512

Upplåning/amortering 11 099 8 996 27 930

Utgående bokfört värde 68 516 77 512 105 442

Not 9. Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter

Ingående bokfört värde 70 166 72 956 80 946

Årets inbetalningar 8 502 14 136 8 333

Årets periodiseringar 5 712 6 146 5 775

Utgående bokfört värde 72 956 80 946 83 504
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Avfall
EKONOMISKT RESULTAT
Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 
654 tkr. Verksamhetens ingående eget kapital 
vid årets början var 15 977 tkr. Årets resultat 
innebär att tillgången ökar till 16 631 tkr.

Avfallsverksamheten ska över tid bära sina 
egna kostnader och verksamheten budgeterar 
därför normalt ett nollresultat. Det kan mellan 
åren uppstå avvikelser i form av överuttag eller 
underskott av tillfällig karaktär. Över- eller 
underskott skall hanteras av verksamheten.

Intäkterna under året uppgår till 32 594 
tkr, vilket är 1 244 tkr över budget och 2,0 
procent högre än förra året. Avvikelsen kan 
främst härledas till intäkterna för rörlig 
renhållningsavgift, där är ökningen från förra 
året 1,3 %. En ökning som kan kopplas till att 
mängden av avfall ökat med 24 ton.

Kostnaderna uppgår till 31 940 tkr och det 
är 590 tkr över budget. Den största enskilda 
posten som bidrar till avvikelsen är avsättning-
en för deponierna Rinnela och Stripplekärr 
som belastar verksamheten med 1 480 tkr.

ÅRETS HÄNDELSER
Avfallsenheten har infört ”Mobil återvin-
ningscentral” som varit ute på cirka tio 
platser i kommunen, något som varit mycket 
uppskattat av kommunens invånare.

Den juridiska processen med miljötill-
stånd för återvinningscentralen i Stora Höga 
nådde sitt slut under hösten. Enheten jobbar 
nu tillsammans med andra funktioner inom 
kommunen med förprojektering.

För att få en hållbar ekonomi har verk-
samheten arbetat fram en ny avfallstaxa med 
beräkningsunderlag för att kunna säkerställa 
en strategisk hållning i förhållande till de 
förändringar som sker inom avfallsområdet. 
Bland annat finns en plan för hur avfallstaxan 
under de kommande åren ska justeras för att 
möta kommande kostnadsökningar till följd 
av den nya återvinningscentralen i Stora Höga 
och ökade förbränningsavgifter.

FRAMTID
Regeringen förväntas föreslå ett kommu-
nalt insamlingsansvar för förpackningar, 
och att det ska göras fastighetsnära med 
kostnadstäckning från producenterna. 
Ansvar för behandling av förpackningar 
förväntas fortsatt ligga hos producenterna 
enligt producent ansvarslagen. Införandet 

av kommunalt  insamlingsansvar förväntas 
vara  implementerat senast 1  januari 2026. 
 Avfallsenheten berörs vidare av ett EU-direktiv 
om att matavfallet ska utsorteras från och med 
1 januari 2024. I november 2021 beslutade 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun 
att införa obligatorisk utsortering av matavfall 
enligt en snävare tidplan än EU-direktivet. 
Enligt beslutet ska detta vara infört senast 3 
1 augusti 2022.

För att minska avfallet behöver avfallsen-
heten se över hur insamlingen av grovavfall 
kan förbättras och bidra till en cirkulär eko-
nomi genom utökad sortering i fler fraktioner. 
Enheten behöver hitta nya vägar till att un-
derlätta ytterligare utsortering av grovavfall 
på återvinningscentralen. Förvaltningen avser 
fortsatt jobba med mobil ÅVC och utveckla 
den insamlingen.

tkr 2019 2020 2021

Intäkter 30 658 31 946 32 594

Kostnader 29 207 29 768 31 940

Netto 1 451 2 178 654

Investeringar 0 179 38

Eget kapital 13 799 15 977 16 631

Nyckeltal 2019 2020 2021

Invägda mängder Renova, ton 4 887 4 887 4 911

Därav biologiskt avfall 1 120 1 128 1 134
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Sektor stödfunktioner

2019 2020 2021

Intäkter 226 690 192 929 198 149

Kostnader 354 540 359 928 386 098

 varav Personalkostnader 105 949 110 876 120 011

 varav Lokalkostnader 55 450 55 067 56 266

Netto -127 850 -166 999 -187 949

Budgetram 123 647 173 743 191 078

Avvikelse -4 203 6 744 3 129

Nettokostnadsutveckling 74 % 31 % 13 %

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Stab 5 427 4 630 797

Administration 2 737 2 641 96

Kommunikation 9 093 9 024 69

Ekonomi 16 064 14 570 1 494

Fastighet 7 366 10 120 2 753

Personal 23 215 22 468 747

Digitalisering 32 724 29 881 2 843

Service 94 452 94 614 163

Summa 191 078 187 949 3 129

EKONOMISKT RESULTAT
Sektor stödfunktioner redovisar en positiv 
avvikelse om 3 129 tkr. Samtliga funktioner 
förutom servicefunktionen och fastighet 
redovisar ett överskott.

För de centrala stabsfunktionerna är 
utfallet positivt och uppgår till 6 049 tkr. 
Överskottet kan i huvudsak hänföras till 
lägre kostnader för SOLTAK inom samtliga 
tjänsteområden, lägre personalkostnader än 
budgeterat på grund av tillfälliga vakan-
ser och sjukskrivningar samt i övrigt lägre 
verksamhetsrelaterade kostnader. De lägre 
verksamhetskostnaderna kan förklaras med 
uppskjuten verksamhetsutveckling samt lägre 
kostnader för kurser och konferenser. Under 

året har digitaliseringsfunktionen arbetat 
med att migrera kvarvarande IT-system till 
nya, moderna servrar. Detta arbete kunde 
inte slutföras enligt plan under 2021 vilket 
påverkar utfallet positivt.

Servicefunktionens utfall är negativt och 
underskottet uppgår till 163 tkr. Funktionens 
utfall påverkas positivt av ett överskott inom 
måltidsverksamheten men dras ned av under-
skott inom vaktmästeri och lokalvård samt 
park. Överskottet inom måltidsverksamheten 
beror på att gymnasiet och högstadieskolorna 
under vårterminen haft färre elever på plats, 
vilket inneburit att produktionsköket på 
Nösnäs och en rad tillagningskök har haft 
begränsad tillagning. Under våren ledde detta 

bland annat till lägre livsmedelskostnader än 
budgeterat. Under hösten har dock kostnader-
na för livsmedel ökat. Det beror i huvudsak på 
stigande livsmedelspriser.

Underskottet inom lokalvård och vaktmäs-
teri beror till största delen på höga kostnader 
för förbrukningsmaterial. Med anledning av 
covid-19-pandemin har ett mer omfattande 
och materialintensivt städ genomförts under 
2021, vilket är dyrare än ordinarie städ. Vidare 
har efterfrågan från kommunens verksamheter 
på förbrukningsmaterial som papper, tvål, 
handsprit och desinfektionsmedel varit högt. 
I kombination med höga styckpriser har den 
höga efterfrågan påverkat servicefunktionens 
kostnadsbild negativt.

Stödfunktioner omfattar funktionerna ekonomi, personal, administration, 
kommunikation, service samt digitalisering. Servicefunktionen består av 
måltid, lokalvård, vaktmästeri och kommunens parkverksamhet. Inom 
sektorn	finns	även	flera	kommunövergripande	specialistfunktioner	och	
fastighet. Sektorns huvudsakliga uppgifter är att vara stöd till och att un
derlätta för kommunens övriga sektorer. Utöver stöd till verksamheterna 
har stödfunktioner som uppgift att arbeta med ledning och styrning av 
den kommunala verksamheten.
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Utfallet för fastighet är negativt och upp-
går till 2 753 tkr. Underskottet är väntat och 
kan hänföras till att kommunstyrelsen har be-
slutat att avsluta hyresavtalet gällande hotell 
Reis i förtid. I övrigt har verksamheten haft 
höga kostnader för reparationer samt löpande 
drift av kommunens fastigheter. Dessutom 
har kommunens totala budget för snöröjning- 
och halkbekämpning inte räckt till. Kostna-
derna för energi- och uppvärmning har dock 
varit lägre än budgeterat under året.

ÅRETS HÄNDELSER
Även år 2021 har covid-19-pandemin präglat 
arbetet inom sektor stödfunktioner. Flera 
funktioner har varit involverade i kommu-
nens krishantering. Personalfunktionen har 
särskilt fokuserat på att stötta sektorernas 
chefer i HR-frågor eftersom en stor del av de 
covid-relaterade frågorna har personalkopp-
lingar. Övriga stabsfunktioner har ställt om 
arbetssättet för att i högre grad kunna arbeta 
på distans och möjliggöra för andra att arbeta 
och träffas på distans.

Inom ekonomifunktionen har upphand-
lingsenheten genomfört cirka 250 upp-
handlingar för Stenungsunds kommun och 
genererat närmare 1 900 tkr i besparingar till 
kommunens olika verksamheter. Kommun-
fullmäktige beslutade i september att ta till-
baka projektering och förvaltning av kommu-
nens fastigheter från Stenungsundshem. Under 
hösten har sektorn därför intensivt arbetat 
med att förbereda verksamhetsövergången.

Personalenheten har under året särskilt 
prioriterat arbetet med att sänka sjukfrånva-

ron. Under året har en ny kommunövergripan-
de kompetensförsörjningsplan framarbetats 
och antagits för åren 2021–2023. Dessutom 
har ett arbetsgivarpolitiskt program antagits 
i kommunen som ytterligare tydliggör kommu-
nens arbetsgivarpolitiska inriktning. Beman-
ningsenheten har fortsatt effektiviseringen av 
bemannings- och rekryteringsprocessen.

Digitaliseringsfunktionen har under året 
arbetat med flertalet digitaliseringsinsatser. 
Exempelvis har ett större fiberprojekt genom-
förts, kommunens wifi-nätverk har byggts 
ut samt att Kommunhuset och Stenungsund 
Arena utrustas med sensorer för att mäta 
värme, ventilation och rörelsemönster, bland 
annat för att kunna sänka energikostnaderna.

Kommunens förmåga att hantera kriser 
har stärkts under året. Exempelvis har kom-
munen inrättat hemskyddsområden med 
tillhörande trygghetspunkter.

Under året har kommunens näringslivs-
främjande arbete förstärkts. Kommunen fick 
ett bra resultat i den årliga servicemätningen 
Insikt och förbättrade sin plats i Svenskt 
näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 
med 54 platser.

Inför 2021 beslutade kommunfullmäktige 
om 6 000 tkr i extra underhåll av kommunens 
fastigheter. Dessa medel har använts både 
inom planerat underhåll på driftsidan men 
även inom större underhållsprojekt på inves-
teringssidan. I första hand har tak, fönster och 
fasader prioriterats men även inre underhålls-
projekt har genomförts på skolor, förskolor 
och äldreboenden.

Under året har servicefunktionen tagit 
över lokalvården från Samhall, vilket har 
inneburit att den egna verksamheten nu 
städar fler objekt.

FRAMTID
Fokus för år 2022 kommer särskilt vara att 
fortsätta arbetet med att bygga kommunens 
förmåga i likväl fredstid som i höjd beredskap.

Sektorn kommer att fortsätta arbetet med 
digital transformation genom att mäta, vidta 
verksamhetsspecifika åtgärder och följa upp 
den digitala mognaden i kommunens verk-
samheter. Dessutom kommer sektorn arbeta 
med att utveckla ytterligare digitala tjänster 
för likväl medborgare som förtroendevalda 
och anställda.

Ett särskilt fokus kommer att vara att 
integrera nya fastighet med sektorns övriga 
verksamheter och sektor samhällsbyggnads 
processer. Under 2022 kommer fastighet att 
ha flera stora lokalprojekt i gång.

I september är det val till Riksdag, kom-
mun och region. Administrationsfunktionen 
kommer att sköta samtliga administrativa, 
kommunikativa och strategiska förbere-
delser samt rekrytera och utbilda cirka 140 
röstmottagare. Under valperioden kommer 
funktionen att samordna vallokalerna och 
förtidsröstningsställena.

Ett arbete med att uppdatera och optimera 
kommunens webbplats vad gäller användar-
upplevelse och tillgänglighet kommer att 
påbörjas under 2022. Dessutom kommer det 
kommunikativa arbetet och samordningen 
kring Agenda 2030 att intensifieras.

Nyckeltal servicefunktionen måltid 2019 2020 2021

Antal förskolebarn 1 133 1 124 1 138

Antal elever, grundskola inkl. särskolan 3 397 3 412 3 437

Antal elever, gymnasium inkl. särskolan 1 216 1 260 1 307

Antal dagsportioner Särskilt boende 69 077 69 962 71 686

Lokalvård

Städ avverkningsgrad m²/h 310 317 315

Nyckeltal Fastighet

Total yta (m²) 161 582 162 235 165 912

varav egna lokaler 129 592 130 727 136 847

Hyresintäkter egna lokaler kr/m² 829 819 850

Total energi kvh/m² 191 174 169

Planerat underhåll 123 103 140

Reparation (akut underhåll) 38 48 46
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Politisk verksamhet

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Moderaterna 12

Liberalerna 4

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 3

Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna 14

Vänsterpartiet 3

Sverigedemokraterna 3

Stenungsundspartiet 3

Oberoende 2

EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat är ett överskott på 337 tkr. 
Överskottet beror till stor del på lägre kost-
nader för arvoden för sammanträden och 
lägre kostnader för kommunfullmäktiges 
kostnader för lokalhyror än budgeterat. Re-
sultatet påverkas dock negativt av att flera av 
kommunfullmäktiges sammanträden har ge-
nomförts på distans, vilket givet den tekniska 
lösningen för distanssammanträden är mer 
kostsamt än fysiska sammanträden. Dess-
utom är kostnaderna för internetabonnemang 
och prenumerationer högre än budgeterat.

ÅRETS HÄNDELSER
Året inleddes med allmänpolitisk debatt. 
Därutöver har kommunfullmäktige haft 
sammanträden vid åtta tillfällen. Under året 
har också ett digitalt rådslag om kommunens 
miljöarbete arrangerats.

I februari genomfördes den sedvanliga 
bokslutsdagen där samtliga förtroendevalda 
hade möjlighet att närvara.

Under större delen av året har kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten, 
beredningarna och tekniska myndighets-
nämnden haft möten på distans.

Övrigt
Så här används 100 skattekronor i Stenungsund

22,56 kr
Grundskola

18,13 kr
Vård- och  

äldreomsorg

16,84 kr
Individ-  

och familje-
omsorg

10,40 kr
Gymnasie-  
och vuxen- 
utbildning

4,96 kr 
Bibliotek,  

kultur, fritid

5,75 kr
Gator, vägar, 

 samhälls- 
planering och  

räddningstjänst

6,42 kr
Kommun-

gemensamt

1,10 kr
Politisk  

verksamhet

13,84 kr
Barnomsorg
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