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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-02-17

  
 
 
 
 
§ 13 Dnr: KS 2021/20 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats - 2020 - sektor utbildning 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar att patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2020 upprättats.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser beskrivs och utvärderas varje år. Syftet är 
att säkra en god och säker vård genom att identifiera och förebygga risker och händelser. 

Elevhälsan har under 2020 genomfört flera åtgärder för ökad patientsäkerhet. Resultat och 
analys av dessa åtgärder ligger till grund för mål och strategier för 2021.  
 
Det är vårdgivarens ansvar att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat. I Stenungsunds kommun är funktionschef Annika 
Sunesson verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och Ulrica Roos Lundgren är 
utsedd till Lex Maria anmälningsansvarig.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2020. 
 
Beslut skickas till 
annika.sunesson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/20
2021-01-14

Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2020, sektor utbildning 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar att patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2020 upprättats.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser beskrivs och utvärderas varje år. Syftet är 
att säkra en god och säker vård genom att identifiera och förebygga risker och händelser. 

Elevhälsan har under 2020 genomfört flera åtgärder för ökad patientsäkerhet. Resultat och 
analys av dessa åtgärder ligger till grund för mål och strategier för 2021.  
 
Det är vårdgivarens ansvar att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat. I Stenungsunds kommun är funktionschef Annika 
Sunesson verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och Ulrica Roos Lundgren är 
utsedd till Lex Maria anmälningsansvarig.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslag (2010:659) och SOSFS 2011:9 måste alla vårdgivare upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet och ska finnas tillgängligt hos vårdgivaren. Elevhälsans medicinska 
insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats (EPI) är en del av skolväsendet samtidigt 
som de är en del av hälso- och sjukvården och omfattas därmed av hälso- och sjukvårdens 
lagar. 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som 
vidtagits och slutligen mål och strategier för 2021. Patientsäkerhetsberättelsen utgår från 
Sveriges Kommuners och Regioners standardiserade mall för patientsäkerhetsberättelse. 

Under 2020 har Corona-pandemin påverkat elevhälsans arbete. Samverkan med övriga 
vårdgivare har försvårats och kompetensutvecklingen har påverkats. Pandemin ändrade 
dessutom förutsättningarna för elevhälsans medicinska insats (EMI) när 
Folkhälsomyndigheten gav direktiv om att EMI, trots pandemin, skulle fullfölja hälsobesök 
och vaccinationer som vanligt. Detta har EMI lyckats med. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/20
2021-01-14

Alla skolsköterskor och psykologer bidrar aktivt till ökad patientsäkerhet genom att anmäla 
avvikelser, händelser och risker. Under året har ingen Lex-Maria anmälan inträffat. 

Under 2021 kommer arbetet med att utveckla en god och säker vård med hög patientsäkerhet 
att fortsätta genom arbete med ledningssystem, processer, rutiner samt kompetensutveckling. 
Detta för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Redovisningen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förbättrat kvalitetsarbete och tydliggörande av processer, strukturer och system för 
patientsäkerhet möjliggör bättre förutsättningar för en god elevhälsa.  
 
Arbetet med att utarbeta en årlig patientsäkerhetsberättelse innebär att elevhälsans respektive 
skolpsykologernas personal får en god överblick över det gångna årets åtgärder och tjänar 
därmed som ett viktigt verktyg i verksamhetens kvalitets- och uppföljningsarbete 
 
Juridiska bedömningar 
Den 1 januari 2011 infördes patientsäkerhetslag (2010:659) och SOSFS 2011:9. Syftet med 
lagen är att göra vården säkrare och underlätta för patienter att anmäla felbehandling. Enligt 
patientsäkerhetslagen 3 kap 10 § måste en patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år. 
Genom detta sker en uppföljning av föregående års patientsäkerhetsarbete och de mål som 
finns för verksamheten 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2020. 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annika Sunesson 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
annika.sunesson@stenungsund.se
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Sammanfattning 
 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats 
(EPI) är en del av skolväsendet samtidigt som de är en del av hälso- och sjuk-
vården och därmed omfattas av hälso- och sjukvårdens lagar. Elevhälsan ska 
främst vara hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveck-
ling mot utbildningens mål.  
 
Skolsköterskor och skolpsykologer har regelbundna professionsträffar för att 
säkerställa hög patientsäkerhet i verksamheten. Verksamheten för EMI och 
EPI bedrivs med vetenskap och väl beprövad erfarenhet som grund.  
 
Samverkan med övriga vårdgivare är både för EMI och EPI viktig och har 
under året försvårats på grund av rådande pandemi. Även kompetensutveck-
ling har påverkats då den i början av pandemin ställdes in. 
 
Under 2020 har Covid-19 pandemin ändrat förutsättningar för EMI. Folk-
hälsomyndigheten gav tydliga direktiv om att EMI skall fullfölja hälsobesök 
och vaccinationer. EMI har därför skapat strukturer för att fullfölja uppdraget 
med vaccinationer och hälsobesök trots en pandemi. EMI har fullföljt detta 
uppdrag. 
 
Alla skolsköterskor samt skolpsykologer bidrar aktivt till ökad patientsäkerhet 
genom att anmäla avvikelser, händelser och risker. Ingen av inkomna avvikel-
ser har lett till någon Lex-Maria anmälan. 
 
Under 2021 kommer arbetet med att utveckla en god och säker vård med hög 
patientsäkerhet att fortsätta genom arbete med ledningssystem, processer, ruti-
ner samt kompetensutveckling. Detta för att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. 
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STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   
Målet för hälso- och sjukvården (2017:30) är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Kännetecken på en god vård och omsorg är att 
den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, att den utförs på ett effektivt och 
säkert sätt. Den skall vara rättssäker och erbjudas i rimlig tid samt vara jämlik 
och utföras med respekt för människans integritet och specifika behov. Målet 
med patientsäkerhetsarbetet är att säkra en god och säker vård där risker och 
händelser identifieras tidigt och därmed kan förebyggas. 
 
För att kunna uppnå detta mål är det nödvändigt att det inom verksamheten 
finns den bemanning, personal och kompetens som krävs. Det ska finnas säkra 
rutiner och lokala riktlinjer för arbetet och dessa ska vara kända av all perso-
nal. Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering och kvalitetsarbete. 
 
Strategier för att uppnå dessa mål är att: 

 arbeta systematiskt enligt nationella analysmodellen PDCA (Plan-DO-
Check-Act) planera, genomföra, kontrollera och följa upp arbetet fort-
löpande, kvalitetssäkra på nytt, 

 årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en verk-
samhet som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser, 

 ge förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner 
som kan implementeras i verksamheten.  

 
EMI/EPI utgår i sitt arbete från Stenungsunds vision ”Stenungsund, det goda 
samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i cent-
rum”. EMI/EPI arbetar fortlöpande med det systematiska kvalitetsarbetet för 
att utveckla elevhälsans medicinska insats (EMI) samt elevhälsans psykolo-
giska insats (EPI). 
 

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
EMI och EPI är en del av skolväsendet samtidigt som den är en del av hälso- 
och sjukvården och omfattas därför av hälso- och sjukvårdslagen. 
Stenungsunds kommunstyrelse är vårdgivare för EMI och EPI.  
Vårdgivarens ansvar är att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren skall leda, 
planera och kontrollera verksamheten så att kraven på god vård uppfylls. 
Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef och Lex Maria ansvarig är ut-
sedda. Vårdgivaren har delegerat ansvaret till verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats till elevhälsans funktionschef Annika Sunesson. Lex Maria 
anmälningsansvarig är Ulrica Roos Lundgren. För att säkerställa medicinsk 
och psykologisk kompetens och erfarenhet av hälso- och sjukvårdsledning/pa-
tientsäkerhet har Annika Sunesson utsett en medicinskt ledningsansvarig 

16



 

  
 
 
   
 

5 

skolsköterska (MLA) samt en skolpsykologiskt ledningsansvarig psykolog 
(PLA) fått uppdrag i enskilda ledningsuppgifter. Det grundläggande uppdraget 
för MLA /PLA är att leda och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. Ulri-
ca Roos Lundgren är MLA och Elisabeth Risberg är PLA. Varje legitimerad 
sjukvårdspersonal arbetar under eget yrkesansvar och skall medverka till hög 
patientsäkerhet och god kvalitet på vården. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan. IVO bedriver tillsyn av verksamheter inom soci-
altjänstområdet och hälso- och sjukvården samt av hälso- och sjukvårdsperso-
nal i deras yrkesutövning. Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala bris-
ter som kan påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att verk-
samheterna uppfyller lagstadgade krav och upprätthåller en god kvalitet.  
 
Elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och arbeta för ele-
vernas utveckling mot utbildningens mål. Den gemensamma elevhälsan om-
fattas av den medicinska-, psykologiska-, psykosociala- och de specialpeda-
gogiska insatserna. (SFS 2010:800, 2kap 25–26§§).  
 
För att tillgodose och säkerställa likvärdigheten mellan kommunens skolenhe-
ter avseende medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser har Stenungsunds kommun en central elevhälsa innefattande kompe-
tenserna skolskolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, logoped, skolkurator, 
specialpedagoger samt studie-och yrkesvägledare. För att ytterligare tillgodose 
specialpedagogiska insatser finns speciallärare och specialpedagoger anställda 
på varje skolenhet. Elevhälsopersonalen är lokaliserade på varje skolenhet och 
samtliga skolenheter har med ledning av rektor ett tvärprofessionellt elevhäl-
soteam som träffas minst varannan vecka, där samverkan mellan professioner-
na bidrar till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För att 
säkerställa samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper 
deltar pedagoger med regelbundenhet på möten med elevhälsoteamen. Elever 
och vårdnadshavare har möjlighet att själva ta kontakt med elevhälsans pro-
fessioner och boka enskilda möten. 
 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser i Stenungsund riktas till 
elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan. 
Skolsköterskorna arbetar efter upprättat basprogram, metodstöd Göteborg, 
utifrån nationella riktlinjer i ”Vägledning för elevhälsan”, vilket erbjuder 
samtliga elever upprepade hälsobesök och vaccinationer under skolåren. Syf-
tet med besöken är att förebygga ohälsa och främja hälsa samt identifiera hin-
der för inlärningen. EMI /EPI arbetar också för att motivera eleverna samt 
främja och stödja lusten att lära.  
 
Endast en begränsad del av skolpsykologernas arbetsområde omfattas av häl-
so-och sjukvårdslagen. Det är hälso- och sjukvård när skolpsykologen arbetar 
direkt med enskilda elever i samverkan med föräldrar och skolpersonal t.ex. 
vid utredning/ bedömning, remisshantering, journalföring och behandlingsin-
riktade samtal/råd till elever och vårdnadshavare. Skolpsykologens arbete med 
elevhälsoarbete, skolutveckling, krisstöd, och generella råd t ex om pedago-
giska insatser, bemötande och elevers behov regleras inte i hälso-och sjuk-
vårdslagen. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
 
För att förebygga vårdskador inom EMI och EPI krävs samverkan med olika 
aktörer. 
 
EMI och EPI samverkar med: 

 Vårdnadshavare och elever. 
 Rektor, elevhälsopersonal och pedagogisk personal.  
 I enskilda elevärenden sker samverkan med Socialtjänst, habilitering-

en, BUM, BUP, SKIFO, primärvård samt privata aktörer inom hälso- 
och sjukvård. 

 SIMBA-team, samverkan har tydliggjorts och gäller barn och ungdo-
mar mellan 6-18 år med lindrig psykisk ohälsa. Ungdom och vård-
nadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser samt optimal 
hantering på rätt nivå. Riktlinjer finns för samverkan och samarbete 
mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård inom första linjen samt 
konsultationsmodell för samverkan på specialistnivå.   

 I samverkan med kommunens socialtjänst har centrala barn och elev-
hälsan bildat ett nätverkslag som har ett särskilt uppdrag att samman-
kalla och leda individcentrerade samverkansmöte så kallade nät-
verksmöten ofta enligt VÄSTBUS. Överenskommelser och beslut do-
kumenteras i en SIP (Samordnad Individuell Plan).  

 Nätverk för MLA/PLA och samverkan med verksamhetschefer på re-
gional nivå. 

 Centrala barnhälsovården, Södra Bohuslän, träffas tillsammans med 
MLA nätverk två gånger per år. 

 Samarbete med folkhälsoplanerare och primärvård gällande 
FAR (fysisk aktivitet på recept).  

 Professionsträffar med psykologer från olika verksamheter i närområ-
det som arbetar med barn och unga. Dessa har under 2020 ställts in på 
grund av rådande pandemi. 

 
Ytterligare samverkan EMI 
Central barnhälsovård i Västra Götaland har tagit fram rutiner och riktlinjer 
för att barnavårdscentraler ska skicka sina journaler digitalt om datajournalsy-
stemet stödjer överföring via journalsystemet PMO. Detta innebär högre pati-
entsäkerhet för elever som börjar i förskoleklass. Det fungerar inte för alla 
vårdcentraler i närområdet ännu. Arbetet att mata in journaluppgifter manu-
ellt kvarstår hos den privata vårdcentralen som har annat journalsystem. 
Avvikelse angående journalhantering samt överföring som ej fungerar en-
ligt överenskommelse är lämnat till berörda verksamhetschefer. 
 
Vid egenvårdsplaner för läkemedelshantering eller andra egenvårdsinsatser i 
skolan är skolsköterskan tillgänglig som stöd till rektor och pedagogisk perso-
nal vid planering.  
För att säkerställa hög patientsäkerhet vid vaccinationer samarbetar alltid två 
skolsköterskor från olika skolenheter.  
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Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
All hälso- och sjukvård inom EMI/EPI är frivillig, det är ett erbjudande som 
ges till alla elever och vårdnadshavare. Ett samtycke till vård, undersökning 
eller behandling är i de flesta fall muntlig, men till vaccination eftersträvas 
skriftligt medgivande av samtliga vårdnadshavare. Inför utredning inför 
särskola krävs skriftligt samtycke. I relation till mognad och ålder kan elever i 
gymnasiet ges möjlighet att själva ta beslut om vaccination. EMI/ EPI ska all-
tid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga be-
handlings- och vårdresultat. Eleven bör alltid informeras om det som rör hen, 
och informationen skall anpassas efter elevens mognad och ålder. 
  
Vårdnadshavaren informeras när EMI/EPI så bedömer det. Eleven skall ha 
medinflytande som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till 
självbestämmande. EMI/EPI samverkar med elev och vårdnadshavare om 
elevs sjukdom/funktionshinder och informerar vid behov berörd personal efter 
inhämtat samtycke från vårdnadshavare/elev. Information kan vara både 
muntlig och skriftlig och eleven skall känna sig respekterad.  
Tolk skall används vid behov, endast auktoriserad tolkverksamhet skall då 
användas.  
Överföring av journal till skola utanför kommunen eller friskola sker efter 
vårdnadshavares skriftliga medgivande. På gymnasiet inhämtas medgivande 
från eleverna själva.  
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
EMI/EPI rapporterar direkt till MLA/PLA de händelser som har medfört skada 
eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård och behandling. 
Detta görs på avsedda blanketter för avvikelser som finns i det digitala jour-
nalsystemet (PMO). 
 
MLA /PLA rapporterar till verksamhetschef för HSL som vid allvarlig händel-
se rapporterar det till vårdgivaren. Verksamhetschef för HSL ansvarar till-
sammans med MLA/PLA för händelseanalys, åtgärder och tidsplan.  
 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  
Synpunkter på omhändertagandet inom EMI/EPI ska alltid tas om hand och 
vidarebefordras till verksamhetschefen för HSL. Verksamhetschef för HSL tar 
skyndsamt kontakt med den som rapporterat klagomål samt informerar berörd 
personal. Verksamhetschef för HSL ansvarar tillsammans med MLA/PLA 
därefter för att analys görs för att fastställa om behov av förnyade eller förtyd-
ligande av riktlinjer och rutiner finns. EMI/EPI ska främja samverkan med 
elever och vårdnadshavare i dessa frågor i syfte att öka kvaliteten. Det har inte 
inkommit några klagomål under året. 
 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 
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Egenkontroll Omfattning Källa 

Avvikelser EMI/EPI Löpande nät-
verksmöten 
1g/mån.  

Avvikelsehantering 

Kalibrering av instrument 
inom EMI 

1 gång per år Enligt rutin 

Patientens klagomål och 
synpunkter EMI/EPI 

Löpande Patientnämnden, IVO, avvi-
kelsehantering.  

Tidsplan verksamhet EMI 2 ggr/termin Årshjul 

Lokaler och utrustning 
EMI/EPI 

1 gång per år Kvalitetsmått 

Läkemedel EMI 2 gånger per år Enligt rutin 

Journalgranskning 
EPI/EMI 

1gång/år Enligt rutin 

Behörighet journaler 
EMI/EPI  

1g/mån Enligt rutin 

 
Kontroller av medicinskteknisk utrustning utförs varje sommar enligt fast-
ställd rutin av ett företag (One Med) med kompetens inom området. Därefter 
går medicinskt ledningsansvarig skolsköterska igenom rapporten för att säker-
ställa att den utrustning enheten använder har genomgått kontrollen. I nätver-
ket för skolsköterskorna redovisas sedan kontrollen och eventuella åtgärder 
planeras. Under 2020 godkändes inte all medicinteknisk utrustning, en audio-
meter underkändes och har således bytts ut. 
 
Genomgång av bemanning av EMI/EPI på skolorna genomförs varje termin. 
En parameter EMI använder sig av i detta arbete är en egen utarbetad elev-
tyngdsmätning, för att säkerställa likvärdig bemanning på de olika skolorna 
utifrån elevunderlaget. EMI följer Riksföreningen för Skolsköterskors riktlin-
jer om antal elevhälsoteamsmöten per skolsköterska och hur socioekonomin i 
skolans upptagningsområde är. EMI har som mål att varje skolsköterska inte 
skall ingå i mer än två elevhälsoteam. EMI har under 2020 rekryterat 2 
skolsköterskor utifrån vakanser. 
 
För att säkerställa den lagstadgade jämlika vården och tillgången till skolpsy-
kolog har, på grund av deltidssjukskrivning, skolpsykologiska utredningar 
upphandlats externt och skolpsykologiska insatser omfördelats inom verksam-
heten. 
EPI har under 2020 rekryterat för att säkerställa bemanning vid planerad för-
äldraledighet samt en vakans. En legitimerad psykolog anställdes för vakan-
sen. I brist på legitimerade sökande till vikariatet gjordes denna tjänst om till 
en PTP- tjänst (praktisk tjänstgöring för psykologer), en PTP-psykolog rekry-
terades som kommer att få handledning från redan anställd legitimerad psyko-
log  
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EMI följer på varje enskild skola upp antal genomförda hälsosamtal, hälsobe-
sök, vaccinationer, spontana besök samt kontrollelever. I stort sett alla elever i 
grundskolan kommer på planerade hälsobesök/hälsosamtal och hälsobesök. 
För det fåtal elever som tackar nej dokumenteras detta i elevens journal och 
vårdnadshavare informeras om det gäller elev i grundskola. Även på gymnasi-
et är det ett fåtal elever som tackar nej till hälsobesök/hälsosamtal 
 
Den medicinska insatsen i elevhälsan ingår i en årligen återkommande natio-
nell uppföljning gällande vaccinationstäckning i landet. Varje skolsköterska 
dokumenterar genomförda vaccinationer via PMO/Nationella vaccinationsre-
gistret(NVR). Det sker en koppling NVR där enheten enligt lag är skyldig att 
föra in vaccinationer. Registret har till syfte att man nationellt ska kunna se 
vaccinationstäckning. 
 
 

PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

 
EMI 
Under 2020 har alla erbjudits hälsosamtal och hälsoundersökning samt vacci-
nationer enligt basprogrammet. Besöken är frivilliga men de alla flesta elever 
genomför hälsosamtal och hälsoundersökningar. 
 
Rutiner kring mottagande av nyanlända är under omarbetning. Eleverna och 
familjerna tas emot av den skolsköterska som arbetar på det stadiet på Väl-
komsten där eleven skall börja. Remisser för hälsoundersökning skickas till 
den vårdcentral som eleven bor närmast. 
 
Skolsköterskorna har en bra medvetenhet i att upptäcka och rapportera avvi-
kelser och risker. Under detta år har det förbättrats ännu mer när EMI/EPI ar-
betat runt hantering och identifiering av avvikelser, antalet avvikelser i syste-
met har ökat markant. Avvikelserna diskuteras av skolsköterskorna och grup-
pen deltar aktivt i arbetet att upprätta säkra rutiner. Alla skolsköterskorna 
samarbetar för att säkerställa hur arbetet med basprogrammet kan planeras och 
slutföras i tid. Arbetsbelastningen har ökat på grund av att HPV vaccination 
för pojkar har tillkommit till vaccinationsprogrammet. 
 
Kompetensutvecklingen har skett under året, trots covid-19. Det är den enskil-
da skolsköterskan som har fått bedöma behovet av kompetens- och fortbildan-
de insatser tillsammans med enhetschef. 
 
Patientsäkerhetsarbetet har även bedrivits genom:  
 

 Skolsköterskorna har under året träffat månadsvis och diskuterat det 
som berört verksamheten, t.ex. rutiner för arbetet, dokumentation och 
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kvalitetssäkring. Mötesanteckningar läggs på den gemensamma platt-
formen. Alla skolsköterskor är aktiva i detta arbete.  

 Regionala nätverksmöten för PMO administratörer/förvaltare en gång 
per termin. På grund av pågående pandemi har dessa träffar uteblivit 
under 2020. 

 Elevhälsans medicinska insats följer och arbetar efter Göteborgs me-
todhandbok med lokala justeringar och PM. 

 Basprogrammet har reviderats och uppdaterats.  
 MLA är regelbundet med i nätverksträffar där olika metoder, PM, la-

gar, nyhetsinformation m.m. diskuteras.  
 Riskbedömning är gjord för prioritering av skolsköterskans arbets-

uppgifter utifrån pågående pandemi. 
 
Under 2020 har skolsköterskorna fortsatt utvecklingen av mallen för 
återgivning till elevhälsa och mentorer efter genomförda hälsosamtal på 
gruppnivå. Därefter kan elevhälsa tillsammans med lärare och övrig pe-
dagogisk personal arbeta förebyggande, hälsofrämjande eller åtgärdan-
de utifrån behov som kan ses på klass, stadie eller skolnivå.  

 
EMI arbetar utifrån ett basprogram och årshjul för att säkerställa att ar-
betet bedrivs som planerat och att eleverna i kommunen får likvärdig 
skolhälsovård 

 
Under året har inköp av en audiometer genomförts då den befintliga 
blev utdömd under den årliga kontrollen av medicinskteknisk utrust-
ning.  
 
Samarbetet med primärvården i Stenungsund och på Tjörn gällande 
vaccinationer mot Hepatit B för nyanlända elever har fortsatt. Det inne-
bär att nyanlända elever får vaccin mot Hepatit B i skolan (utöver de 
vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet) i stället för 
på vårdcentralen. Då uppdraget fortfarande är regionens, står Primär-
vården för beställning och kostnad för vaccin medan skolhälsovården 
står för utförande och uppföljning av vaccinationer mot Hepatit B. 

 
Under 2020 har Covid-19 pandemin ändrat förutsättningar för EMI. 
Folkhälsomyndigheten gav tydliga direktiv om att EMI skall fullfölja 
hälsobesök och vaccinationer. EMI har därför skapat strukturer för att 
fullfölja uppdraget med vaccinationer och hälsobesök trots en pandemi. 
EMI har fullföljt detta uppdrag och vissa arbetssätt som visat ge en hög-
re patientsäkerhet kommer även fortsättningsvis att användas. Exempel 
på det är ett planlagt schema med vaccinationer där EMI/EPI kunnat 
planera in ersättare vid sjukdom i förväg. Distansundervisning på gym-
nasiet var och är också en utmaning för att fullfölja uppdraget och dess-
utom upptäcka och hålla kontakt med de elever som är i eller har risk 
för psykisk ohälsa. 
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EMI/EPI har nära samarbete med EHT på skolorna och följer upp med 
tät kontakt de elever som är i behov av det.  
 
 
 
EPI 

 Regelbunden handledning med extern handledare som är specialist i 
pedagogisk psykologi. 

 Skolpsykologerna träffas 2ggr/månad för att arbeta med och diskutera 
det som berört verksamheten, t.ex. rutiner för arbetet, dokumentation 
och kvalitetssäkring. Mötesanteckningar läggs på den gemensamma 
plattformen. 

 Riskbedömning är gjord för prioritering av skolpsykologens arbets-
uppgifter utifrån pågående pandemi. 

 Granskning av journaler har genomförts enligt plan och journalföring-
en bedöms hålla god kvalitet.  

 PLA deltar regelbundet i PLA-nätverksträffar där olika processer, ru-
tiner diskuteras. 

 Inköp av en uppsättning iPads för WISC-V testning för att öka till-
gänglighet av testmaterial. 

 Journalföringsrutiner har under året reviderats och samtliga skolpsy-
kologer har god kännedom om dessa. 

 Rutin för utlämnande av journalhandling reviderad och känd av samt-
liga skolpsykologer. 

 PLA-uppdraget är formaliserat vilket ger tydligare ansvarsfördelning 
och därmed ökad patientsäkerhet. 

 Fortsatt arbete med att säkerställa patientsäker arkivering- arkivskåp 
har köpts in. 

 

Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
All personal inom EMI/ EPI ansvarar för att identifiera och rapportera risker 
som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för elever. 
Förändringar i verksamheten kan också påverka patientsäkerheten. Genom att 
dokumentera alla eventuella händelser som skulle ha kunnat leda till risker eller 
vårdskada för den enskilda eleven kan skolsköterskorna bedöma inom vilka om-
råden säkerheten måste utvecklas och förbättras. 
Nödvändiga riskbedömningar har blivit gjorda. 
 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 
MLA /PLA rapporterar inkomna avvikelser till verksamhetschef för HSL som 
vid allvarlig händelse rapporterar till vårdgivaren. Verksamhetschef för HSL 
tillsammans med MLA /PLA ansvarar för händelseanalys, åtgärder och tidsplan. 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Sedan början av året 2019 så har Stenungsunds kommun startat en projektor-
ganisation för att kommunen ska kunna leva upp till GDPR:s krav på behand-
ling av personuppgifter. Tillsammans med systemförvaltare för PMO har det 
börjat tas fram övergripande rutiner och processer kring hanteringen av per-
sonuppgifter. Som register hamnar PMO i högsäkerhetsklassad i informa-
tionsklassningssystemet KLASSA, vilket innebär ett grundligt arbete kring 
informationssäkerhet som nu pågår. Informationsklassning är en metod som 
hjälper verksamheter att välja rätt åtgärder som skyddar informationen utifrån 
sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
 
PMO- Rutiner för hantering av logg-listor och kontroll 
En gång i månaden tar systemförvaltaren ut en avvikelselogg ur PMO. En 
första kontroll säkerställer behörighet kopplat till enhet. Efter det kontrolleras 
de journaler/akter som vederbörande användare har fått loggat utifrån sin be-
hörighet, att det finns anteckningar från när man har öppnat en journal som 
inte faller under enhetsbehörighet.  
 
Vid avvikelse måste användaren skriftligen, inom 1 – 2 veckor, förklara orsa-
ken till avvikelsen.   
 
Om förklaringen inte bedöms trovärdig tas kontakt med verksamhetschefen 
och MLA som tillsammans med systemförvaltare bedömer om ärendet ska 
utredas ytterligare.  Vid misstanke om brott görs en utredning med hjälp av 
kommunjuristen. 
 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 
 
EMI 
Målen för 2020 är till stor del fullföljda. 
 

Mål  Strategier Åtgärd 
 

Resultat Analys 

FVM, Framti-
dens vårdinfor-
mationsmiljö 

Riskanalysgrupp, 
sektorsövergri-
pande. Analysen 
var klar april/maj 
– 20.  
 

Kommunen 
avropade option 
1.  

Arbetet pågår regio-
nalt (VGR och Väst-
kom). Praktiskt 
resultat oklart när 
EMI/EPI som kom-
mun får starta.  

Oklart hur mycket 
option 1 kommer 
att gälla vår verk-
samhet. Det 
kommer inte att 
ersätta datajour-
nalsystemet i 
dagsläget.  

Ledningssystem  
(Skapa me-
todstöd) 

Använt nät-
verksmöten till 
att identifiera 
riskmoment, 
genom bla analys 
av avvikelser och 

Utveckla led-
ningssystem och 
tillsammans i 
nätverket identi-
fiera riskmoment 
i vår verksamhet.  

Identifierade risk-
moment (processer) 
Vaccinationer, jour-
nalhantering, motta-
gande av nyanlända 
och avvikelsehante-

Arbetet med pro-
cesser och rutiner 
är pågående. 
Gruppen har fått 
en ökad medve-
tenhet kring risker 
i processer. Även 
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gruppdialoger.  
 

ring 
 

en ökad medve-
tenhet om de möj-
ligheter EMI/EPI 
har att skapa en 
trygg och patient-
säker vård.  

Ledningssystem 
(skapa själva 
ledningssystemet, 
organisation och 
ansvar) 

Samverkan med 
PLA, enhetschef 
och verksamhets-
chef HSL.  

Skapa tydlig 
ansvarsfördel-
ning och SKA 
struktur (PDCA) 
i ledningssyste-
met 

Uppdragsbeskriv-
ning MLA är klart. 
Organisation och 
verksamhetsansvar 
klart.  

Processen går 
framåt. Nästa steg 
bör bli att sam-
manfoga led-
ningssystemets 
olika delar till ett 
för HSL inom 
elevhälsan i 
kommunen.  

Metodstöd Ansvarsgrupper 
kopplade till 
identifierade 
riskmoment 
 

Utveckla utifrån 
ledningssystemet 
en tydligare 
process runt 
identifierade 
riskmoment för 
att skapa mer 
patientsäkra 
processer.  

Journalhantering – 
övergångar mellan 
stadier och skolor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvikelser – be-
greppsanalys - hän-
delse, risk och avvi-
kelser. Rutin vid 
avvikelse. Avvikel-
sesystem 
 
 
 
 
Mottagande av 
nyanlända – ut-
vecklat rutiner. 
Samverkan med 
primärvården.  
 
Vaccinationer – 
rutiner kring vacci-
nationsprocessen, 
skapa tydlig struktur.  

Journalhante-
ring – strukturen 
klar under april – 
21 för att kunna 
användas vid 
övergångar inför 
HT-21. Ökad 
medvetenhet kring 
riskerna och vik-
ten av att ha en 
tydlig struktur 
kring övergångar.  
 
Avvikelser – skett 
en kompetenshöj-
ning i gruppen. 
Finns en struktur 
och rutin. Imple-
mentering påbör-
jad och att jobba 
kontinuerligt 
kring avvikelser 
planeras  VT-21. 
 
Mottagande av 
nyanlända klar 
och samverkad 
maj – 21.  
 
 
Vaccinationer –  
Processat runt 
generella vaccina-
tionsrutiner och 
skapat en struktur 
kring vår vaccina-
tionsprocess. 
Används från 
210101.  

Avvikelsehante-
ring 

Ämnesgruppen, 
samverkan med 
kommunens 
MAS och säker-
hetssamordnare.  
 
 

Utveckla nuva-
rande struktur att 
hantera avvikel-
ser till att vara 
likvärdig med 
kommunens 
övriga hälso- och 
sjukvård. Behö-
ver skapa möj-
lighet till att ta ut 
statistik och en 
tydlig arbetsgång 
i avvikelsehante-
ringen.  

Ämnesgruppens 
resultat syns ovan.  
Kommunen är i 
skede att byta avvi-
kelsesystem, där 
EMI/EPI inväntar 
deras beslut i upp-
handlingen för att 
senare förhopp-
ningsvis kunna 
ansluta oss till sam-
ma.  

Analys ämnes-
grupp, se ovan.  
Nuvarande struk-
tur fortgår, även 
arbetet kring 
avvikelser fortgår. 
Så fort EMI/EPI 
får möjlighet till 
ett mer kvalitets-
säkert system för 
våra avvikelser 
påbörjas den 
implementering-
en.  
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Egenkontroller Riksföreningen 
för Skolsköters-
kors kvalitets-
mått. 
Kalibrering av 
vår medicintek-
niska utrustning.  
Loggar datajour-
nalsystem.  

Patientsäkra 
egenkontroller 
enligt rutinen för 
kvalitetsmåtten.  

Resultatet av egen-
kontroller har lett till 
åtgärder och arbetas 
med kontinuerligt. 
EMI/EPI har identi-
fierat olika förbätt-
ringsområden i ruti-
nerna kring våra 
egenkontroller.  

Behov av att tyd-
ligare koppla 
egenkontrollerna 
till dokumentation 
via kvalitetsmåt-
ten.  

Kollegial hand-
ledning 

På nätverksmöten 
har skapats tid för 
strukturerad 
handledning/re-
flektion i grupper.  

Skapa förutsätt-
ningar för kolle-
gial handledning. 
Regelbundna 
reflektionsmöten 
ett par tillfällen 
per termin, där 
kollegial reflek-
tion och enskilda 
elevärenden tas 
upp.  

Under året har 
EMI/EPI haft kolle-
gial handledning 
kontinuerligt enligt 
en tydlig struktur.  

Under året så har 
EMI/EPI utveck-
lat grundstruktu-
ren på handled-
ning och landat i 
ett tryggt och 
tillitsfullt klimat 
under handled-
ningstillfällena.  

Ansvarsområden Ansvarsgrupper 
Övervikt/fetma 
Sömn/Stress 
Sexuell hälsa 
Kompetensut-
veckling  

Fortsätta arbetet 
med ansvarsom-
rådena i grupper. 
Utveckla ett 
metodstöd för att 
skapa en likvär-
dighet och evi-
densbaserad 
kunskap för 
professionen.  

Idébank finns nu för 
de olika ansvarsom-
rådena i vår gemen-
samma plattform 
(OneNote).   

Idébanken behö-
ver hållas uppda-
terad och revide-
ras kontinuerligt. 
Ansvarsgrupperna 
har ansvaret att 
göra detta.  

Kompetensut-
veckling 

Ansvarsgrupp Planering för 
gruppen för 
individuellt på 
både kort och 
lång sikt.  

En kompetensut-
vecklingsplan är 
upprättad både gäl-
lande ny skolskö-
terska och vad grup-
pens behov ligger 
för kompetenshöj-
ning.  

På grund av på-
gående pandemi 
har förutsättning-
arna ändrats. MI 
som var en plane-
rad utbildning, 
startar EMI nu i 
och med en bok-
cirkel, med för-
hoppning om att 
genomföra senare. 
Några föreläs-
ningar har kunnat 
genomföras via 
Webinarie.  
För nya sköters-
kor har planerad 
scoliosutbildning 
på SU skjutits 
upp. Detta har 
kompenserats 
genom stöd av 
skolläkare och 
mentorskap.  

 
Följande utbildningar/föreläsningar har någon/några från EMI varit på under 
året: 
 

 Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck  
 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), olika seminari-

um om sexuell hälsa, GR och VGR 
 Kunskapscentrum för sexuell hälsa för högstadiet, VGR 
 Webbinarium om PANS/PANDAS (Pediatric Autoimmune Neu-

ropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections). 
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 Diabetesutbildning för skolpersonal på Drottning Silvias barn-och 
ungdomssjukhus.  

 Ortopediföreläsning 
 
EPI 

Mål  Strategier Åtgärd 
 

Resultat Analys 

Formalisera 
tillsättandet av 
skolpsykolo-
gisk lednings-
ansvarig 

Uppdragsbeskrivning Formalisera 
tillsättandet av 
skolpsykolo-
giskt lednings-
ansvarig (PLA) 
genom att PLA 
samt verksam-
hetschef skriver 
uppdraget till-
sammans 
 

PLA uppdra-
get formalise-
rat. 
 

Tydligare ansvarsför-
delning ökar patientsä-
kerheten 

Patientsäker 
journalhante-
ring 

Nätverksträffar med 
skolpsykologer 

Arkivering av 
äldre journaler, 
köpa in journal-
skåp till arkiv. 

Journalskåp 
inköpta. Äldre 
journaler 
arkiverade  

Äldre journaler i pap-
persform förvaras på 
patientsäkert sätt. 
Revidering av doku-
menthanteringsplan 
behövs. 

Tydliggöra 
rutiner kring 
utlämnande av 
journalhandling 

Nätverksträffar för 
skolpsykologer 

Upprätta rutin 
för utlämnande 
av journalhand-
ling. 

Rutin upprät-
tad och känd 
av samtliga 
skolpsykolo-
ger 

Ökad patientsäkerhet 
då rutinen tagits fram 
av och är känd av 
samtliga skolpsykolo-
ger. 

Metodhandbok Fortsatt arbete med att 
tydliggöra processer, 
strukturer och system 
för patientsäkerhets-
arbetet. 

Gå igenom 
lagar och före-
skrifter som 
styr journalfö-
ring 

Lagar och 
föreskrifter 
kända av 
samtliga 
skolpsykolo-
ger 

Behov finns att upprät-
ta rutin för remisshan-
tering. 

 

Avvikelser 
Under året har 15 avvikelser inkommit från EMI. Ingen av dem har bedömts 
allvarlig och lett till någon Lex Maria anmälan. 
 
Anledning  Antal  Förbättringsför-

slag  
Nyanlända 
 

1 Belysa rutiner gäl-
lande mottagande 

Vaccination, dokumenta-
tion 

6 Belysa rutiner 

Dokumentation  3 Belysa rutiner  
Mottagande och sändande 
av journal 

5 Belysa rutiner 
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EPI 
Anledning  Antal  Förbättringsför-

slag  
Dokumenthantering 2 Belysa rutiner, re-

videra doku-
menthanteringsplan 

 

Klagomål och synpunkter 
Inga klagomål och synpunkter har inkommit under 2020. 
 

Händelser och vårdskador 
Inga allvarliga händelser eller vårdskador har rapporterats under året. 
 

Riskanalys 
Riskbedömning har gjorts vid organisationsförändring samt utifrån identifie-
rade riskmoment och rådande pandemi. 
 
 

Mål och strategier för kommande år 
 
EMI 
Mål Åtgärd Ansvarig 

Dokumentationssy-
stem 

Upphandling MLA/PMO förvaltare/enhets-
chef/verksamhetschef för HSL 

Ledningssystem 
(metodstöd) 

Fortsätta utveckla 
ledningssystem i 
nätverket med fler 
identifierade risk-
moment. 

MLA, enhetschef, verksam-
hetschef för HSL 

Ledningssystem  
(ledningssystemet, organisa-
tion och ansvar) 

Sammanfoga led-
ningssystemets oli-
ka delar till ett, för 
HSL inom elevhäl-
san i kommunen. 

MLA, PLA, enhetschef, verk-
samhetschef för HSL 
 

Avvikelsehantering Få tillgång till 
kommungemensam 
plattform för avvi-
kelser 
Befästa strukturen 
kring avvikel-
ser/händelser och 
risker 
Klagomål och syn-
punkter  

MLA, enhetschef, verksam-
hetschef för HSL 
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Egenkontroller  Skapa struktur i do-
kumentation av 
egenkontrollerna 
med hjälp av Riks-
föreningens kvali-
tetsmått.  
 
Skapa struktur kring 
egenkontroll gällan-
de läkemedel.  

MLA, enhetschef, verksam-
hetschef för HSL 
 

Psykisk hälsa, ex 
trivsel. 

Utveckla och inför-
liva  analys av häl-
sosamtal i sektorns 
ny systematiska 
kvalitetsmodell 

MLA, enhetschef, verksam-
hetschef för HSL 
 

Kompetensutveck-
ling  

Fullfölja befintlig 
plan utifrån förut-
sättningarna  

MLA, enhetschef, verksam-
hetschef för HSL 
 

Dokumenthante-
ringsplan 
 

Revidera doku-
menthanteringsplan 

MLA, PLA, enhetschef, verk-
samhetschef för HSL 
 

 
EPI 
Mål Åtgärd Ansvarig 

Ledningssystem 
(metodstöd) 

Fortsätta utveckla led-
ningssystemet i nätver-
ket med fler identifie-
rade riskmoment. 

PLA, enhetschef, verk-
samhetschef för HSL 

Ledningssystem  
(ledningssystemet, organisation 
och ansvar) 

Sammanfoga lednings-
systemets olika delar 
till ett, för HSL inom 
elevhälsan i kommu-
nen. 

PLA, MLA, enhetschef, 
verksamhetschef för 
HSL 
 

Kompetensutveckling Planering för gruppen 
och individuellt på både 
lång och kort sikt. 

PLA, enhetschef, verk-
samhetschef för HSL, 
skolskolpsykologgrup-
pen 
 
 

Dokumenthanterings-
plan 
 

Revidera dokumenthan-
teringsplan 

PLA, MLA, enhetschef, 
verksamhetschef för 
HSL 
 

Avvikelsehantering Få tillgång till 
kommungemensam 

PLA, enhetschef, verk-
samhetschef för HSL 
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plattform för avvikelser 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/197
2021-02-23

 
Annelie Svantesson Till kommunstyrelsen 
Socialt ansvarig samordnare 
 
 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Detta sker i en 
samlad patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för sektor Socialtjänst. I denna framgår 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Dessutom framgår 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
har bedrivits under 2020. 

Den pågående pandemin har påverkat sektorns kvalitetsarbete under 2020. Det har gett behov 
till förändrade arbetssätt och påverkat möjligheten att fokusera på det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 
Beskrivning av ärendet 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för Sektor Socialtjänst beskriver hur 
verksamheterna arbetat med övergripande mål och strategier. Den beskriver också hur sektorn 
fördelat organisation och ansvar samt hur samverkan skett internt/externt och med 
brukare/patient och anhöriga. Rapporteringsskyldigheten beskrivs i berättelsen samt hur 
arbetet med intern- och egenkontroller och informationssäkerhet gått till. 

Under året har sektorn arbetat med aktiviteterna i måldokumentet för kommunal hälso- och 
sjukvård. En av sektorns strategier har bland annat varit att ta del av resultatet av 
brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” och att delta i 
brukarundersökningen för funktionshinder och individ – och familjeomsorgen via SKR. En 
annan strategi har varit det fortsatta arbetet med införandet av Individens behov i centrum – 
IBIC.  
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Intern samverkan sker regelbundet inom sektorn för att öka patientsäkerheten och kvalitén. 
Extern samverkan sker både inom närvårdsamverkan i mellersta Bohuslän och Ale - SIMBA, 
Kommunalförbundet Göteborgsregionen - GR och via nationella nätverk. 

Avvikelser rapporteras skyndsamt inom sektorn av den som är inblandad i händelsen eller 
upptäcker händelsen.  

Avslutningsvis beskriver sektorn kommande mål och strategier.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
De strategier, mål och resultat som beskrivs och redovisas rör alla åldersgrupper. Det 
systematiska kvalitetsarbetet stärker sektorns arbete och innebär en trygghet för barn i alla 
åldrar. 
 
Juridiska bedömningar 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse - Sektor Socialtjänst 2020 
Bilaga 1 Mål för kommunal hälso- och sjukvård 
Bilaga 2 Egenkontroller för Sektor Socialtjänst 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Cecilia Malm 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Annelie.Svantesson@stenungund.se
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Sammanfattning 

 
Den pågående pandemin covid-19 har påverkat sektorns kvalitetsarbete 

under 2020. Det har gett behov till förändrade arbetssätt och påverkat 

möjligheten att fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för Sektor Socialtjänst beskri-

ver hur verksamheterna arbetat med övergripande mål och strategier. 

Den beskriver också hur sektorn fördelat organisation och ansvar samt 

hur samverkan skett internt/externt och med brukare/patient och anhö-

riga. Rapporteringsskyldigheten beskrivs i berättelsen samt hur arbetet 

med intern- och egenkontroller och informationssäkerhet gått till. 

 

Under året har sektorn arbetat med aktiviteterna i måldokumentet för 

kommunal hälso- och sjukvård. En av sektorns strategier har bland an-

nat varit att ta del av resultatet av brukarundersökningen ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen” och att delta i brukarundersökningen för 

funktionshinder och individ – och familjeomsorgen via SKR. En annan 

strategi har varit det fortsatta arbetet med införandet av Individens be-

hov i centrum – IBIC.  

 

Intern samverkan sker regelbundet inom sektorn för att öka patientsä-

kerheten och kvalitén. Extern samverkan sker både inom närvårdsam-

verkan i mellersta Bohuslän och Ale - SIMBA, Kommunalförbundet 

Göteborgsregionen - GR och via nationella nätverk. 

 

Avvikelser rapporteras skyndsamt inom sektorn av den som är inblan-

dad i händelsen eller upptäcker händelsen.  

 

Avslutningsvis beskriver sektorn kommande mål och strategier.  
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Inledning 
 

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som har fått 

namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) och som haft stor 

påverkan på sektorns systematiska kvalitetsarbete under året. 

Det första fallet av covid-19 i Sverige påvisades den 31 januari, den 11 

mars deklarerade WHO (Word Health Organization) att covid-19 är en 

pandemi. Det var också i mars som det som kallas den första vågen 

drabbade Sverige med stor spridning av viruset. Under sommaren 

minskade smittspridningen för att sedan öka igen under senhösten, då 

kom den andra vågen med hög smittspridning nationellt. Sektorns 

arbete med anledning av pandemin beskrivs under resultat och analys. 

Vårdgivaren är, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bed-

riva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och senast första mars varje 

år ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I patientsä-

kerhetsberättelsen ska strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten redovisas. 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, bör vårdgivaren 

varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. I kvalitetsberät-

telsen bör det framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits, vilka åtgärder 

som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. 

 

Sektor Socialtjänst har valt att ha en gemensam patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse.  
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Övergripande mål och strategier  
 

Enligt SOSFS 2011:9 2 kap 1 § definieras kvalitet som att en verksam-

het uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheterna enligt la-

gar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd 

och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats 

med stöd av sådana föreskrifter. 

 

Inriktningsmål för Sektor Socialtjänst 2020 som berör patien-

ter/brukare: 

 

• Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande  

• Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka 

• Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka  

• Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam      

arbetsplats/arbetsgivare  

 

Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård  

I början av 2019 fastställdes styrdokumentet ”Mål och egenkontroller 

för kommunal hälso- och sjukvård, sektor Socialtjänst år 2019-2020”. 

Styrdokumentet har tagits fram av enhetschefer och verksamhetschef 

för den kommunala hälso- och sjukvården samt medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS).  

 

Brukarundersökningar som sektorn deltagit i under 2020  

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldre-

omsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som 

har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende oavsett kommun, en 

enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.  

 

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, 

där brukarnas erfarenheter är en viktig del. Därför har Sveriges Kom-

muner och Regioner (SKR) under de senaste åren, tillsammans med 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), intresserade kom-

muner och privata utförare utvecklat nationella brukarundersökningar 

för flera verksamhetsområden inom socialtjänsten. Individ- och famil-

jeomsorgen och funktionshinder har deltagit i årets nationella brukarun-

dersökning som anordnats via SKR. 

 

Arbetsmetod för att stärka individens delaktighet – införandet av 

Individens behov i centrum (IBIC) 

I nästan alla Sektor Socialtjänsts myndighets och utförarverksamheter 

inom vård och omsorg och funktionhinder sker utredningar och den so-

ciala dokumentationen i enlighet med Socialstyrelsens modell Indivi-

dens behov i centrum, IBIC och med det internationella kodverket ICF 

som grund. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med 

strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggning-
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en, genomförandet och uppföljningen av vården och omsorgen.  

Utgångspunkten är att värdegrunden konkretiseras via IBIC genom att 

man främjar den enskildes delaktighet och inflytande. Alla enheter 

inom vård omsorg och funktionhinder skall arbeta och dokumentera 

enligt IBIC senast 2021. 

Organisation och ansvar  
 

Utifrån patientsäkerhet och kvalitet. 

 

Medarbetare 

Alla medarbetare har ansvar för att kontinuerligt medverka i det        

systematiska kvalitetsarbetet genom att: 

• känna till och arbeta efter gällande processer och styrdokument 

• delta i framtagande, tillämpning och vidareutveckling av      

processer, styrdokument och arbetsmetoder 

• bidra aktivt i kvalitetsarbetet på enheten 

• känna till och följa rapporteringsskyldigheten 

 

Vård- och omsorgspersonal 

Vård- och omsorgspersonal betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal 

då de utför en av sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast eller        

arbetsterapeut, delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift.  

Vård- och omsorgspersonal ansvarar för att: 

• efter delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter 

• efter instruktion utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter 

• observera och rapportera tecken på biverkningar, icke önskade 

effekter eller reaktioner till sjuksköterska,                                

fysioterapeut/sjukgymnast och/eller arbetsterapeut 

 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska  

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har ett organisatoriskt och inne-

hållsmässigt huvudansvar (primärt ansvar) för patientens  

omvårdnad.  

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar bland annat för att: 

• genomföra riskbedömningar 

• upprätta vårdplaner 

• samverka med enhetschefer, vård- och omsorgspersonal och 

andra vårdgivare 

• utbilda och handleda vård- och omsorgspersonal, studenter,  

patienter och vid behov anhöriga 
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Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster ansvarar bland an-

nat för att: 

• i samverkan med patient, identifiera patientens behov av          

förebyggande, förbättrande och/eller kompenserande insatser 

• formulera tydliga mål för rehabiliteringsinsatser och svara för 

uppföljning och utvärdering enligt satta riktlinjer 

• förskrivning av personliga hjälpmedel enligt förskrivningspro-

cessen vilket inkluderar anvisningar för användning, daglig    

tillsyn, skötsel och egenkontroll till vårdtagaren eller den perso-

nal som annars handhar produkten 

• utbilda och handleda vård- och omsorgspersonal, studenter,    

patienter och vid behov anhöriga 

• samverka med enhetschefer, vård- och omsorgspersonal och 

andra vårdgivare 

 

Verksamhetsutvecklare 

Verksamhetsutvecklare ansvarar för att: 

• arbeta med kvalitetsfrågor i samråd med verksamhets-

chef/enhetschef 

• vara chefen behjälplig i kvalitetsarbetet på verksamheterna 

 

Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för att: 

• styra och leda enhetens kvalitetsarbete  

• organisera arbetet på enheten utifrån givna mål och resurser 

• bevaka och rapportera enhetens resursbehov för att säkerställa 

kvaliteten på kort och lång sikt 

• identifiera processer och styrdokument som behövs för att      

säkerställa kvaliteten och samverkan på enheten 

• säkerställa att enhetens medarbetare arbetar enligt beslutade 

processer och styrdokument 

• möjliggöra medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet  

• identifiera risker och avvikelser på enheten och besluta om     

åtgärder för att motverka dessa 

• enligt årshjul rapportera in underlag till verksamhetsplan,   

egenkontroll och internkontroll 

• årligen rapportera in underlag till patientsäkerhet- och kvalitets-

berättelsen till verksamhetschef 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  

I sektor Socialtjänst är MAS även Medicinskt Ansvarig för Rehabilite-

ring (MAR). Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)        

ansvarar MAS för att: 

• patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av 

god kvalitet inom kommunens ansvarsområde 

• identifiera processer och styrdokument som behövs för att      

säkerställa kvaliteten inom sektorn 

• det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för        

rapportering av risk för vårdskada och vårdskada samt           

synpunkter och klagomål 

• årligen sammanställa underlag till patientsäkerhetsberättelsen 

• vara ett stöd för chefer i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

• besluta om Lex Maria och anmäla till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) på delegation från Kommunstyrelsen 

 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) 

SAS ansvarar för att: 

• brukaren får en säker och ändamålsenlig vård och omsorg som 

är av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde 

• via egenkontroller följa upp och kontrollera att verksamheterna 

är av god kvalitet 

• identifiera processer och styrdokument som behövs för att       

säkerställa kvaliteten inom sektorn 

• det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för         

rapportering av risk för missförhållanden och missförhållanden 

samt synpunkter och klagomål 

• vara ett stöd för chefer i det systematiska kvalitetsarbetet 

• säkerställa att den årliga kvalitetsberättelsen upprättas 

• utreda rapporter om Lex Sarah  

 

Utvecklingsledare 

Utvecklingsledare ansvarar för att: 

• via internkontroll följa upp och kontrollera att verksamheterna 

är av god kvalitet 

• samordnar verksamhetsplan 

• vara ett stöd för chefer i det systematiska kvalitetsarbetet 
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Verksamhetschef 

Verksamhetschef ansvarar för att: 

• styra och leda verksamheternas kvalitetsarbete  

• organisera verksamheterna utifrån givna mål och resurser 

• bevaka och rapportera verksamheternas totala resursbehov för 

att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt 

• identifiera processer och styrdokument som behövs för att      

säkerställa kvaliteten på verksamheterna 

• säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar enligt         

beslutade processer och styrdokument 

• identifiera risker och avvikelser i verksamheten och besluta om 

åtgärder för att motverka dessa 

• enligt årshjul rapportera in underlag till verksamhetsplan,     

egenkontroll och internkontroll 

• årligen rapportera in underlag till patientsäkerhet- och kvalitets-

berättelsen till MAS och SAS. 

 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård har ett samlat ledningsansvar för 

all hälso- och sjukvård som bedrivs inom sektorn.  

Verksamhetschefen ansvarar för att: 

• säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet,      

samordning och säkerhet i vården tillgodoses 

• hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs så att krav på en god 

och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen 

• bevaka och rapportera sektorns totala resursbehov för hälso- och 

sjukvård för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt 

• säkerställa att den årliga patientsäkerhetsberättelsen upprättas  

 

Sektorchef 

Sektorchefen ansvarar för ledningssystemet för systematiskt kvalitets-

arbete. Sektorchefen rapporterar till kommunstyrelsen.  

Sektorchefen ansvarar för att: 

• leda och fördela det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med 

kommunstyrelsens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd 

• säkerställa att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 

revideras årligen och/eller vid behov 

• se till att styrdokument som ska beslutas politiskt bereds och 

anmäls till kommunstyrelsen 

• bevaka och rapportera sektorns totala resursbehov för att        

säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt 

• se till att internkontroll av verksamheten sker systematiskt och 

återrapporteras till kommunstyrelsen 

• patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen rapporteras till     

kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som 

är anpassat till verksamheterna 

• ledningssystemet ska användas för att systematiskt och         

fortlöpande utveckla och säkra verksamheternas kvalitet 

• med stöd av ledningssystemet fastställa mål, planera, leda, kon-

trollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheterna 

• ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och upprättar 

årligen ett system för internkontroll  

• se till att verksamheterna ges resurser så att förutsättningar finns 

för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt 

• beslutar om patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen 

Samverkan  

 
Intern samverkan  

Intern samverkan sker regelbundet i Sektor Socialtjänst för att öka pati-

entsäkerheten och kvaliteten.  

Utifrån pandemin har en ökad andel av den interna samverkan under 

2020 skett via digitala mötesplattformer. 

 

Extern samverkan 

Extern samverkan sker via närvårdsamverkan i gruppen Samverkan I 

Mellersta Bohuslän och Ale (SIMBA). I SIMBAs närområdesgrupper, 

psykiatrigrupper, lokala västbusgrupper och utvecklingsgrupper ingår 

verksamhetschefer, MAS, verksamhetsutvecklare och enhetschefer. 

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, 

hjälp och/eller samordnade vård - och omsorgsinsatser från regional 

primärvård, kommunal primärvård, socialtjänst, sjukhus och övriga 

samverkansparter. I SIMBA finns en samordningsgrupp där sektorchef 

för sektor Socialtjänst ingår. Samordningsgruppen ansvarar för övergri-

pande strategiska samverkansfrågor mellan vård- och omsorgsgivare. 

Det finns en politisk samrådsgrupp som har till uppgift att föra en poli-

tisk dialog kring gemensamma närsjukvårdsfrågor. 

 

Extern samverkan sker även genom nätverk i kommunalförbundet  

Göteborgs Regionen (GR) där sker erfarenhetsutbyte, gemensam          

omvärldsbevakning och strategisk utveckling.  

I sektor Socialtjänst ingår följande funktioner i nätverk på GR:          

Socialchef, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga, utvecklingsledare 

och verksamhetsutvecklare. Kommunalförbunden i Västra Götaland har 

en samorganisation, Västkom. Extern samverkan sker även i nationella 

nätverk.  

 

Utifrån pandemin har större delen av den externa samverkan under 

2020 skett via digitala mötesplattformer.  
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Samverkan med patienter/brukare och anhöriga 

Genom genomförandeplan och vårdplaner blir den enskilde delaktig i 

sin vård- och omsorg. När det finns behov/önskemål från den enskilde 

blir även anhörig/godman delaktig i genomförandeplanen.  

Samverkan med patienter/brukare och anhöriga sker även genom bru-

karråd, samordnade individuella planer (SIP), teamträffar med mera.  

Rapporteringsskyldighet   
 

Struktur för rapportering, utredning och uppföljning  

Avvikelser rapporteras skyndsamt i kommunens skade- och tillbudsrap-

porteringsystem av den som är inblandad i händelsen eller upptäcker 

den. Enhetschef är ansvarig för att utreda avvikelsen och för att vidta 

åtgärder, det sker i samverkan med legitimerad personal och vård- och 

omsorgspersonal. 

 

Vid risk för allvarlig vårdskada eller om en allvarlig vårdskada har skett 

gör MAS en internutredning enligt Sektor socialtjänsts rutin för avvi-

kelsehantering. MAS bedömer om den ska anmälas enligt Lex Maria till 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Läkemedelsverket samt 

eventuellt till tillverkare och Hjälpmedelscentral.  

 

Enhetschef på respektive enhet ansvarar för att utreda och ta fram åt-

gärder för SOL/LSS avvikelser. När dessa avvikelser rapporteras som 

Lex Sarah eller bedöms som allvarliga av enhetschef inleder socialt an-

svarig samordnare (SAS) utredning enligt Lex Sarah. Sektorchef beslu-

tar utifrån allvarlighetsgrad vilka utredningar enligt Lex Sarah som an-

mäls till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).  

 

För att säkerställa att kunskapsåterföring och lärande sker ska enhets-

chefen ta upp inkomna avvikelser för information och dialog på arbets-

platsträff/verksamhetsmöten samt att både enhetschef och verksamhets-

chef återkopplar utredningen enligt Lex Sarah till sin arbetsgrupp re-

spektive ledningsgrupp. 

 

Enhetschef informerar om rutinen och skyldigheten att rapportera in 

avvikelser i skade-och tillbudsrapporteringssystemet samt om rutinen 

för Lex Sarah enligt sektorns årshjul en gång per år på arbetsplatsträff 

med berörda medarbetare och vid all nyanställning.  
 
MAS och SAS gör en sammanställning av utredningarna som redovisas 

på sektorledning och i alla ledningsgrupper. 
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Klagomål och synpunkter 

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppfyller 

dess krav och mål. Med synpunkter på verksamhetens kvalitet avses 

övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel för-

slag på förbättringar. Synpunkter och klagomål kan inkomma muntligt, 

skriftligt eller via synpunkten på kommunens hemsida.  

 

Utredning ska göras av verksamhetschef eller enhetschef på den enhet-

en synpunkten/klagomålet/förslaget avser och skall påbörjas inom en 

vecka. Utredningen ska slutföras inom en månad efter det att syn-

punkten/ klagomålet/förslaget inkom. Alla verksamheter ska i januari 

göra en sammanställning av föregående års inkomna synpunkter och 

klagomål och redovisa vilka åtgärder dessa föranlett i Sektorns patient-

säkerhets- och kvalitetsberättelse.  

 

Externa avvikelser   

Externa avvikelser är avvikelser som helt eller delvis har sitt ursprung i 

en annan huvudmans ansvar. I SIMBAs vårdsamverkan finns en ge-

mensam rutin för avvikelsehantering och en gemensam blankett. 

 

Patientnämnden 

Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare. 

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja 

och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patient-

säkerhet i hälso- och sjukvården. 

Intern - och egenkontroller  
 

Kommunstyrelsen skall årligen informera sig om hur arbetet med den 

interna kontrollen genomförts. Syftet med intern kontroll är att rätt per-

soner (eller organ) gör rätt saker, i rätt tid och på rätt sätt, eller uttryckt 

på ett annat sätt: säkra en effektiv förvaltning och att söka undvika, att 

allvarliga fel begås. De egenkontroller som genomförs fastställs av sek-

torn. 

 

Vårdhygien och delegering  

Under året har två egenkontroller utförts inom vårdhygien och           

delegering. (se måluppfyllelse) 

 

Kvalitetsregister 

Det är två kvalitetsregister som används i sektor Socialtjänst, BPSD-

registret och Palliativa registret. Nedan följer kort beskrivning av dem. 

 

BPSD-registret  

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens-

sjukdom. BPSD-registret är ett verktyg för att observera, analysera, åt-

gärda och utvärdera insatta omvårdnadsåtgärder och BPSD. En skatt-

ningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI används.  
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Det finns BPSD administratörer på enheterna inom vård- och omsorg. 

De ansvarar för registreringarna i registret. 

 

Svenska palliativregistret 

Sjuksköterskorna i hemsjukvården registrera dödsfall i svenska pallia-

tivregistret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare regi-

strerar hur vården av en person i livets slutskede varit.  

Informationssäkerhet 
 

Kommunen har övergripande arbetat med informationssäkerhet genom 

att använda ett informationsklassningsverktyg ”KLASSA” som tagits 

fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Informationsklass-

ning är en metod som hjälper verksamheter att välja rätt åtgärder som 

skyddar informationen utifrån sekretess, riktighet, tillgänglighet och 

spårbarhet. Sektor Socialtjänst använder verktyget KLASSA i samband 

med införande av nya system.  

 

En behovs- och riskanalys - gällande behörigheter i Procapita och 

Lifecare för Vård och omsorg, Funktionshinder och Individ- och famil-

jeomsorgen har tagits fram under året och används för att säkerställa att 

man lägger rätt behörigheter i verksamhetssystemet. 

 

Personuppgiftsincidenter General Data Protection Regulation (GDPR)  

Lagen reglerar hur personuppgifter får behandlas av offentliga myndig-

heter och företag. Sektor socialtjänst har en representant som sitter med 

i samordningsgruppen för GDPR och det är också den personen som tar 

emot avvikelser om personuppgiftsincidenter, utreder dem och skickar 

en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektion-

en) 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Kommunstyrelsen beslutade att avropa option 1 IT-stöd för informat-

ionsförsörjning mellan vårdgivare i april 2020. Det är planerat att im-

plementeringen ska ske under våren 2023. 
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Resultat och analys 
 

Covid-19 

 

Brukare/patienter 

Under den första vågen var det sju brukare/patienter i ordinärt boende 

med insatser från hemtjänsten och flera av dem var även inskrivna i 

hemsjukvården som fick covid-19 i april-månad. 

I juli var det en person i ordinärt boende med insatser från hemtjänsten 

och som var inskriven i hemsjukvården som fick covid-19. 

I den andra vågen i november var det tio brukare/patienter som fick di-

agnosen covid-19. Sju av dem var på någon av korttidsenheterna där det 

förekom ett kluster av smitta, det var även flera i personalen på kort-

tidsenheten som hade covid-19 under den tiden. I november fick den 

första brukaren/patienten på särskilt boende för äldre covid-19. 

I december var det sju brukare/patienter som fick diagnosen covid-19. 

De har insatser från olika verksamheter i sektorn. 

 

Intern samverkan 

Pandemin har medfört en ökad samverkan både inom sektorn och för-

valtningsövergripande. Under året har sektorledningen haft täta covid-

19 möten, frekvensen på antalet möten har varierat utifrån det behov 

som funnits. I samverkan med övriga ledningsgrupper i sektorn har 

sektorledningen planerat för och vidtagit åtgärder både ur ett långsiktigt 

och kortsiktigt perspektiv. Den förvaltningsövergripande samverkan har 

bland annat skett i kommunledningen och med upphandlingsenheten 

och bemanningsenheten. 

Extern samverkan 

Sjuksköterskorna i hemsjukvården har sedan tidigare ett nära samarbete 

med patientansvariga läkare på vårdcentralen. Utifrån pandemin har det 

funnits ett ökat behov av samverkan på en övergripande nivå mellan 

sektor Socialtjänst och vårdcentralerna i kommunen. I början av pan-

demin hade MAS, verksamhetschefer och enhetschefer i hemsjukvården 

möten varje vecka med vårdcentralcheferna och medicinskt ansvariga 

läkare på vårdcentralen. Syftet var att säkerställa en god och säker vård 

för de gemensamma patienterna och identifiera behov av förändrade 

arbetssätt och åtgärder. I juni startade även regelbundna delregionala 

möten i SIMBA, där samtliga kommuners kommunala hälso- och sjuk-

vård samt vårdcentraler var representerade samt Kungälvs sjukhus.  

Sektorn har även haft ett nära samarbete med Vårdhygien i Västra Gö-

taland, med regelbundna möten och avstämningar samt vid behov med 

Smittskydd i Västra Götaland. 
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Styrdokument 

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som nationellt står för den 

samlade bedömningen av kunskapsläget, både utifrån forskning och er-

farenheter insamlade under pandemin. Folkhälsomyndigheten tar fram 

publikationer med vägledningar och rekommendationer. 

De vårdhygieniska enheterna i regionen har ett uppdrag att ta fram ruti-

ner för bland annat kommunal vård- och omsorg. De vårdhygieniska 

enheterna följer vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar, förhåll-

ningsregler och föreskrifter från regionens smittskyddsenhet samt Ar-

betsmiljöverket och Socialstyrelsens beslut. De utgår från dessa i de 

rutindokument de tar fram och anpassar dem till rekommendationer för 

den kommunala vården och omsorgen.  

Smittskydd i västra Götaland tar fram rutiner för bland annat smittspår-

ning och screening.  

Sektor Socialtjänsts covid-19 rutiner utgår från de rutiner som vårdhy-

gien och smittskydd i västra Götaland har tagit fram. Rutinerna har re-

viderats kontinuerligt under året utifrån att vårdhygien och smittskydd 

har reviderat sina rutiner. Anledningen till revideringarna är ny evidens 

och kunskap och förändringar i det epidemiologiska lägget. 

Vid några tillfällen har sektorledningen beslutat om att införa åtgärder 

som är rekommenderade av Folkhälsomyndigheten men som ännu inte 

har införts i de rutiner som vårdhygien och/eller smittskydd i Västra 

Götaland tagit fram. Ett sådant exempel är införandet av tillägget till 

basala hygienrutiner (som senare kom att kallas ”source control”) gäl-

lande att visir ska användas vid vårdtagarnära situationer när det inte är 

möjligt att hålla avstånd. Rekommendationen kom från Folkhälsomyn-

digheten den 7 maj, sektorledningen beslutade att införa det 8 maj. Det 

dröjde ytterligare ett par veckor innan vårdhygien rekommenderade det 

i sina rutiner.  

Utifrån att rutinerna har reviderats återkommande under året har det 

ställt höga krav på snabb anpassning hos medarbetarna och ett nära le-

darskap hos enhetscheferna. Sektorledningen, enhetscheferna och med-

arbetarna har kontinuerligt arbetat med att kommunicera och förklara 

förändringarna i arbetssätt utifrån reviderade rutiner, till exempel så har 

användningen av skyddsutrustning ändrats flera gånger under året och 

mer skyddsutrustning har lagts till kontinuerligt.  

Det har skapat frågor både hos brukare/patienter, medarbetare och che-

fer. För att skapa förutsättningar till en hög följsamhet av rutinerna har 

sektorledningen eftersträvat att säkerställa en tydlig och bra informat-

ionsöverföring. 

 

Enhetscheferna har arbetat med ett nära ledarskap och anpassat sig efter 

de snabba förändringarna, de har haft ett nära samarbete med sina med-
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arbetare och sjuksköterskorna i hemsjukvården. De återkommande och 

snabba förändringarna i rutiner och arbetssätt, kombinerat med mycket 

ny information och ett nytt virus har även skapat en del oro bland med-

arbetarna. Då har ett nära ledarskap kombinerat med handledning och 

utbildning varit en framgångsfaktor. 

Risk- och konsekvensanalys på enhetsnivå 

I slutet av april eller i början av maj genomförde enhetschefer och 

skyddsombud risk- och konsekvensanalyser på samtliga enheter i alla 

verksamheter. Utifrån identifierade risker togs förslag på åtgärder fram. 

Dessa presenterades sedan för berörda verksamhetschefer som i sam-

verkan med enhetscheferna tog beslut om åtgärder. Dessa har reviderats 

vid behov under året. 

Kompetens/Utbildningar 

Utbildningar om covid-19, basala hygienrutiner och skyddsutrustning 

har hållits både digitalt och på plats i verksamheterna. Det har varit 

både teoretiska och praktiska utbildningar. Vårdhygien i Västra Götal-

and har bidragit med en utbildningsfilm om basala hygienrutiner och 

covid-19 och flera webbinarier riktade till olika målgrupper. 

I slutet av februari togs kontinuitetsplaner fram för att säkerställa en 

god och säker vård och omsorg vid en eventuell större frånvaro av vård- 

och omsorgspersonal. Ett behov av ytterligare vikarier identifierades i 

sektorn och en rekrytering påbörjades. I första hand rekryterades vika-

rier som arbetade i andra sektorer i förvaltningen. För att säkerställa till-

räcklig kompetens både allmänt inom vård- och omsorg och specifikt 

om covid-19 och hantering av skyddsutrustning togs ett utbildnings-

koncept fram för vikarierna. Introduktionsutbildningen startades upp i 

april och pågick under våren och det säkerställde behovet av nya vika-

rier med tillräcklig kompetens till verksamheterna Vård- och omsorg 

och Funktionshinder. 

Beredskap helg 

För att finnas tillgängliga för arbetsledning och operativt arbete med 

anledning av Covid-19 har MAS, enhetschefer med hälso- och sjuk-

vårdskompetens och sektorchef haft beredskap och funnits tillgängliga 

på telefon på helgerna från mitten av mars till i mitten av maj. Därefter 

bedömdes det inte finnas ytterligare behov av beredskap på helg. 

Screening  

I slutet av maj tog Folkhälsomyndigheten fram en publikation med re-

kommendationer om provtagning för covid-19 inom särskilda boenden 

för äldre. I publikationen ingick screening vid inflyttning och i samband 

med utskrivning från sjukhus. Screening innebär provtagning av sym-

tomfria personer. Västra Götalandsregionen tog fram en regional rutin 

utifrån Folkhälsomyndighetens publikation kort efter.  
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Sektorledningen i sektor Socialtjänst tog ett gemensamt lokalt beslut 

med vårdcentralerna i kommunen gällande att även inkludera personer 

boende i  

särskilt boende enligt LSS och personer i ordinärt boende med hem-

sjukvård i screeningen.  

Folkhälsomyndigheten lade strax därefter till i sin publikation att även 

personer som bor på särskilt boende enligt LSS och ordinärt boende 

med hemtjänst/hemsjukvård kunde inkluderas i screeningen.  

Västra Götalandsregionen lade till personer boende på särskilt boende 

enligt LSS strax därefter. Personer i ordinärt boende med hemtjänst 

och/eller hemsjukvård lades till i december. För den gruppen anges att 

upprepad provtagning inte är nödvändig. För den gruppen som är in-

skrivna i hemsjukvården tas dock ett andra prov utefter det lokala beslu-

tet. För den grupp som har hemtjänst men inte hemsjukvård tas inte ett 

andra prov. Det första provet tas på sjukhuset. 

Kartläggning/Smittspårning 

I början av pandemin genomförde enhetschefer kartläggningar i sam-

verkan med MAS och verksamhetschef när någon brukare/patient eller 

personal fått covid-19. De som bedömdes ha blivit exponerade för viru-

set fick muntlig och skriftlig information om det samt att de skulle vara 

uppmärksamma på symtom. I början av pandemin ordinerade ansvarig 

läkare inte provtagning av exponerade utifrån låg provtagnings-

kapacitet. I slutet av maj när provtagningskapaciteten ökat något togs 

prover på samtliga exponerade personer, både boende och personal på 

särskilt boende för äldre. I börja av juli fanns ytterligare provtagnings-

kapacitet och då startade även provtagning vid smittspårning på sär-

skilda boenden enligt LSS och i ordinärt boende.  

Skyddsutrustning och desinfektion 

Det har varit ett kontinuerligt arbete under året med att säkerställa till-

gång till tillräcklig mängd skyddsutrustning och desinfektion. 

Det har periodvis varit en nationell brist på del av skyddsutrustning till 

exempel visir och munskydd, speciellt under första halvåret av 2020.  

Det har dock funnits tillgång till skyddsutrustning i berörda verksam-

heter i sektor Socialtjänst under hela året. Utsedda personer i sektorled-

ningen har haft en nära samverkan med upphandlingsenheten i sektor 

stödfunktioner. Under våren samordnade Västkom under en period ut-

delningen av bland annat visir och munskydd till kommunerna i västra 

Götaland.  

Efter den första vågen under perioden med minskad smittspridning har 

sektor Socialtjänst byggt upp ett beredskapslager med skyddsutrustning. 

 

49



 
 

 

 

   

 
 

18 

Egentest 

Från 28 april fick medarbetare i sektor Socialtjänst tillgång till egentest 

för covid-19. (Från och med 1 juni 2020 gäller även provtagning för 

medarbetare inom övrig samhällsviktig verksamhet i förvaltningen). 

Motivet till provtagning är att möjliggöra återgång till arbetet så snart 

som möjligt om medarbetaren inte har covid-19. Från sommaren bör-

jade egentesterna även användas för den provtagning som ordinerats till 

personal i samband med smittspårning. 

Besöksförbud – Säkra besök 

13 mars togs ett beslut om att begränsa besökare på särskilt boende för 

äldre i sektor Socialtjänst. Syftet var att skydda de boende från covid-19 

genom att begränsa antalet personer på plats. Den 30 mars beslutade 

regeringen om besöksförbud på samtliga av landets särskilda boenden 

för äldre.  I detta fall ingick korttidsenheterna enligt SOL i särskilt bo-

ende för äldre. 

I april tog sektorledningen fram en rutin gällande undantag från besöks-

förbudet, rutinen utgick från Socialstyrelsens styrdokument. Undantag 

från besöksförbudet gjordes till exempel när en person befann sig i li-

vets slutskede.  

I juni togs det fram säkra mötesplatser på Tallåsen, Pressaregården och 

Hällebäck. Den boende och en till två besökare kunde då träffas utom-

hus med en stor plexiglassiva emellan sig.  

Det nationella besöksförbudet upphörde den första oktober och i sam-

band med det togs en rutin för säkra besök fram. För att skapa goda för-

utsättningar för säkra besök har enhetscheferna i samverkan med verk-

samhetschef genomfört riskanalyser och tagit fram åtgärder för att be-

gränsa risken för smittspridning i samband med besök. De har även gått 

igenom en checklista från Socialstyrelsen med reflektionsfrågor gäl-

lande hur de skapar säkra besök på den aktuella enheten.  

I samband med en ökad smittspridning i det som kallas för den andra 

vågen av covid-19 och utifrån att Folkhälsomyndigheten skärpte de 

allmänna råden i västra Götaland i slutet av oktober, så gick sektorn ut 

med en avrådan till besök på både särskilda boende för äldre och sär-

skilda boenden enligt LSS. 

Egenkontroll basala hygienrutiner 

Följsamhet till basala hygienrutiner är grundläggande för att förebygga 

smittspridning av covid-19. Sektor Socialtjänst har två egenkontroller 

av basala hygienrutiner. En av dem är självskattning, den ger tillfälle till 

självreflektion och ger enhetschefen ett tillfälle att snabbt identifiera 

risker och sätta in åtgärder. Utifrån pandemin har frekvensen på själv-

skattningar ökat: Under sommaren genomfördes självskattningen varje 

vecka och under hösten har självskattningen genomförts en gång i må-

naden.  
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Måluppfyllelse 

 
Inriktningsmålen följs upp och redovisas i kommunens övergripande 

verksamhetsplan.  

 

Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård  

Inkontinensarbetet  

Mål: Alla patienter som har inkontinens skall få en utredning och för-

skrivning av inkontinensmaterial 

 

Patienter i ordinärt boende:  54 utredningar har genomförts under 2020 

det går tyvärr inte att få fram en procentsiffra. 

Särskilt boende för äldre och LSS: 34% av patienterna med inkontinens 

har fått en inkontinensutredning under 2020. 

 

Målet uppnåddes inte under 2020. Detta är ett stort utvecklingsområde 

inför 2021. En utvärdering visar att sjuksköterskorna utför inkontinens-

utredningar, men det säger inget om antalet utredningar i relation till 

behovet. Journalsystem tillåter inte en värdering av resultatet då det inte 

är möjligt att få fram data som kontinuerligt anger det totala antalet pa-

tienter med behov av inkontinensutredning. Målet kommer att justeras 

till 2021.  

Två sjuksköterskor i hemsjukvården ansvarar för att hålla sig uppdate-

rade inom kunskapsområdet för inkontinens. Dessa två sjuksköterskor 

har under året haft två planerade träffar med inkontinensombud inom 

vård- och omsorg. 

Riskförebyggande åtgärder som bygger på ett proaktivt arbetssätt 

Mål: Minst 90 procent av alla patienter ska erbjudas riskbedömning för 

trycksår, undernäring, fall och munhälsa. 

Vid inskrivning i hemsjukvården ska följande riskbedömningar erbju-

das inom tre dagar: Modifierad Nortonskala (trycksår) och Downton 

fall risk index (fall). Om risk för trycksår och/eller fall identifieras ska 

rehab informeras för vidare handläggning av fysioterapeut och/eller ar-

betsterapeut. Inom en vecka ska följande riskbedömningar erbjudas: 

Mini Nutritional Assessment (nutrition) och Revised Oral Assessment 

Guide (munhälsa). 

 

Vid behov ska även riskbedömningsinstrument för symtomskattning vid 

vård i livets slutskede användas det gäller även riskbedömningsinstru-

ment för symtomskattning vid smärta. 
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Hemsjukvård i ordinärt boende: 

Under år 2020 har det skrivits in 123 patienter i hemsjukvården i ordi-

närt boende. Hos dessa har sjuksköterskorna utfört följande riskbedöm-

ningar inom 3 respektive 7 dagar, efter inskrivning: 

• Riskbedömning trycksår: 67 (55%) 

• Fallriskbedömning: 64 (52%) 

• Riskbedömning, nutrition: 59 (48%) 

• Bedömning av munhälsa: 59 (48%) 

 

Efter dialog på APT samt ett förtydligande i underlaget för inskrivning 

har enheten från juni månad sett en ökning av samtliga riskbedömningar 

vid inskrivning, i genomsnitt 71%.  

 

Särskilt boende: 

Innegruppen har genomfört följande riskbedömningar under året: 

• Riskbedömning trycksår: 251 st 

• Fallriskbedömning: 256 st 

• Riskbedömning, nutrition: 255 st  

• Bedömning av munhälsa: 117 st 

Siffrorna inkluderar patienter på korttidsvistelse. Alla är inte nyinflyt-

tade. 

Riskbedömningar för nutrition, trycksår och fall gjorts på 92% av pati-

enterna placerade på korttidsenheten under första och andra tertialen, 

något färre den senare delen av året. Korttidsenheterna innefattar 22 

platser. 

Rehab:  

Under hösten 2020 började rehab få till sig riskbedömningar av sjuk-

sköterskor där risk för fall och/eller trycksår identifierats. Rutiner för 

hur rehab ska hantera dessa ärenden är under arbete och ska färdigstäl-

las under 2021. I nuläget hanteras de som övriga ärenden till rehab. Det 

har identifierats ett behov kvalitetssäkring så att alla gör likvärdiga be-

dömningar i arbetsgruppen. Dialog ska även ske på teammöten där alla 

professioner kan tillföra sin del till utredningen och insättning av eventu-

ella åtgärder.  

Trygg och säker vårdövergång  

Mål: Säkerställa fungerande intern samverkan efter utskrivning från  

slutenvården inom primärvården och lokalt i kommunen.  

 

Den interna samverkan fungerar bra. 

Det finns ett behov av ett ökat antal SIP-möten (samordnad individuell 

plan) mellan kommunen och regionen. Där det säkerställs att ansvars-

fördelning och samordningsansvar för ordinationer och hälso- och sjuk-

vårdsåtgärder blir tydlig. Det är fast vårdkontakt på vårdcentralen som 

ansvarar för att kalla till SIP i samband med utskrivningsprocessen. 
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Demensarbetet i kommunen  

Mål: Ökad kompetens i vård och omsorg av personer med demenssjuk-

dom 

All vård- och omsorgspersonal som arbetar med personer med demens-

sjukdom ska genomgå webutbildningen BPSD en gång om året:  

• Personal på 11 demensenheter av 12 på särskilt boende för äldre 

har genomgått utbildningen.  

• I hemtjänsten är det 30 % av personalen som har genomgått ut-

bildningen. 

• Inom personlig assistans är det 55 % av personalen som har ge-

nomgått utbildningen 

• På korttidsenheterna har ingen i personalen genomgått utbild-

ningen under 2020. 

Verksamhet ordinärt boende där Hemtjänst, Kortidsenheterna och Per-

sonlig assistans ingår ligger under målvärdet. En stor del av personalen 

kommer att genomgå webbutbildningen under första delen av 2021.  

 

Legitimerad personal och enhetschefer i vård och omsorg ska genomgå 

BPSD administratörsutbildning: 

Majoriteten av legitimerad personal och berörda enhetschefer har ge-

nomgått administratörsutbildningen. Det är sex sjuksköterskor som inte 

har genomgått utbildningen och de kommer att erbjudas att genomgå 

utbildningen under 2021. 
 

Antal certifierade utbildare i BPSD ska utökas från en till två personer 

under 2020. 

Under 2020 har ytterligare en sjuksköterska utbildats till certifierad 

BPSD utbildare och har tillsammans med sjuksköterskekollegan hållit i 

två utbildningar under året. De certifierade utbildarna har genomfört 

ombudsträffar vid två tillfällen. 

 

Studiecirklar i lågaffektivt bemötande ska vid behov hållas för vård- 

och omsorgspersonal som arbetar inom särskilt boende och hemtjänst:   

Studiecirklar har hållits i 9 grupper à 4 tillfällen vardera under 2020. 

Samt studiecirkel i psykiatri på två enheter på särskilt boende för äldre. 

 

Digital signering  

Mål: Alla patienter ska få hälso- och sjukvårdsåtgärder i rätt tid. Mål-

värde: 92 % utförda hälso- och sjukvårdsåtgärder i rätt tid i 

MCSS/digitala signeringslistor 

• Särskilt boende för äldre: 92 %  

• Funktionshinder: 88 % 

• Korttidsenheterna 87 %  

• Hemtjänst 89 % 

• Personlig assistans 92 % 
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Särskilt boende för äldre och personlig assistans når som helhet upp till 

målet, även om det finns enheter som ligger strax under eller strax över 

målvärdet. Under 2021 kommer enheterna att arbeta vidare med att nå 

målet. En av egenkontrollerna för sektorn under 2021 kommer att vara 

att månadsvis följa statistiken för antal hälso- och sjukvårdsåtgärder 

utförda i rätt tid. 

 

Lyftkörkort 

Mål: Säkerställa kompetens och handhavande av lyfthjälpmedel 

 

Under året har ett utbildningskoncept arbetats fram för lyftkörkort, må-

let är att starta upp lyftkörkortsutbildningen mars 2021 och då starta 

med särskilt boende för äldre. Utbildningen kommer innehålla instude-

ringsmaterial med tillhörande film och test som ska vara godkänt innan 

den praktiska utbildningen får utföras. Lyftkörkortsutbildning kommer 

att hållas kontinuerligt under hela 2021 med utvärdering varje tertial för 

att vid behov kunna förbättra materialet och upplägg på utbildningen. 

Legitimerad Rehabpersonal ansvarar för utbildningen och gör bedöm-

ning om deltagaren blir godkänd eller ej efter utförd utbildning. Målet 

är att ca 70 vård- och omsorgspersonal ska genomföra utbildningen och 

få lyftkörkort under 2021. 

 

Öppna jämförelser och kommunens kvalitet i korthet  

Individ – och familjeomsorgen - Barn och unga 0-20 år 

Kvalitetsmålet för Barn och ungas verksamhet har varit att förkorta ut-

redningstiderna. Enheten har arbetat med LEAN process som ett verk-

tyg för att visualisera ärendeflödet i arbetsgrupperna. LEAN tavlan ger 

en tydlig överblick om var i processen varje enskilt ärende befinner sig.  

Systematisk ärendeuppföljning är ett stöd i att förstå och kunna planera 

resterande utredningstid. Rättssäkerheten upprätthålls i en vardaglig 

dialog genom att diskutera metodstöd och fördela ärenden samt stötta 

enskilda medarbetare vid behov. Enheten kan därmed svara upp mot 

lagstiftarens krav att säkerställa god kvalitet och effektivitet.  

 

Processen med LEAN tavlan möjliggör att minska ner antalet dagar i 

utredningstid och säkerställer på så vis minskat lidande i oro i processen 

för de barn och familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten. Ut-

redningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning 

inom barn och unga (0-20 år) har minskat i medelvärde från 2018 – 121 

dgr till 2020 – 99 dgr. 

 

Barn och unga har även arbetat med målsättningen att få över fler barn i 

familjehemsvård där förutsättningar för en individualiserad vård kan 

säkerställas i högre grad.  
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Brukarundersökning Särskilt boende och ordinärt boende (hem-

tjänst) ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” 

 

Vård och omsorg - Särskilt boende (äldre) 

Hällebäck – andelen svarande 40-60% och av dem var 62 % nöjda som 

helhet av boendet. Positivt med undersökningen var att omsorgstagarna 

känner sig trygga och har förtroende för personalen. De blir bra bemötta 

och känner att deras önskemål oftast blir tillgodosedda.  

 

Det som man är mest missnöjda med är de gemensamma utrymmena 

och utemiljön. Uteplatsen skulle behöva förnyas och göras mer triv-

samt.  Under året har man bytt ut möbler och textilier, entrén har snyg-

gats till och det har gjorts förbättringar på utsidan. Altanen har fått ett 

nytt golv och det finns mer växter. Verksamheten har även en kontakt 

med en trädgårdsmästare genom ST- hem och en plan för nya plante-

ringar i trädgården. Ytterligare planer finns för våren 2021 då en större 

rabatt ska anläggas på uteplatsen. 2021 kommer man att arbeta mer med 

individuella aktiviteter då omsorgstagarna upplever en hög grad av en-

samhet. 

 

Tallåsen – 40-60% svarade och av dem var 92 % nöjda som helhet av 

boendet. När det gäller de frågor där andelen positiva svar är högst 

handlar det om att omsorgstagarna tycker att maten smakar bra. Men 

även att personalen har tillräckligt med tid för arbetet och att de får bra 

bemötande från personalen.  

 

Det finns önskemål om fler aktiviteter och öka känslan av trygghet. En 

stor utmaning under rådande omständigheter. Man har istället fokuserat 

på att se individen och att kontaktpersonen ges utrymme för att vara 

mer med omsorgstagaren. Man har börjat schemalägga aktivitetstid i 

personalen schema så att den tiden inte smälter in i allt annat.  

 

Svaren med lägst positiva svar är att omsorgstagarna tycker att det är 

svårt att träffa läkare och sjuksköterska vid behov och att omsorgstagare 

besväras av ensamhet och möjligheterna att komma utomhus. 

 

Pressaregården - 80% av de äldre som svarade på enkäten är samman-

taget nöjda med äldreboendet. De upplever till exempel att de får ett bra 

bemötande från personalen och känner att personalen tar hänsyn till de-

ras egna åsikter och önskemål. Vidare visar enkätsvaren att de äldre i 

hög utsträckning känner sig trygga på äldreboendet och har lätt att få 

kontakt med personalen vid behov.  

Några utvecklingsområden som identifierats utifrån enkäten är de äldres 

upplevelse av att ha svårighet att komma i kontakt med legitimerad per-

sonal vid behov, såsom sjuksköterska och läkare. Vidare är ett antal 

andra utvecklingsområden identifierade som att de boende inte vet vart 

eller hur de kan lämna synpunkter och klagomål och boendets aktivite-

ter.  
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Vård och omsorg - Ordinärt boende (hemtjänst) 

Stenungsund fick in 135 svar vilket motsvarar 57 % av de tillfrågade. 

Från resultatet från föregående år har hemtjänsten arbetat med att bli 

bättre på att meddela i förväg om tillfälliga förändringar. Man kan se i 

resultatet att verksamheten blivit bättre på detta område, från 57 % 2018 

till 64 % 2020. Detta är dock ett område verksamheten kommer arbeta 

vidare med under 2021. 

 

Den största positiva förändringen handlar om personalen brukar ha till-

räckligt med kunskap för att utföra sitt arbete hos dig, där låg man på 74 

% 2018 och har ökat upp till 84 % som anser detta 2020.  

 

Det Stenungsund också har varit bra på inom hemtjänsten är bemö-

tande. Där ligger verksamheten högt 98 %. Även förtroendet för hem-

tjänsten har ökat. Men också nöjdheten har ökat från 86 % nöjdhet 2018 

till 91 % 2020  

 

Där verksamheten kan se en försämring 2020 är kring frågan om det är 

lätt eller svårt att få kontakt med hemtjänsten.  Där har man försämrat 

resultatet både från 2018 och 2019. Detta behöver man arbeta vidare 

med under 2021. 

 

Personlig assistans 

Inom personlig assistans genomfördes brukarundersökningen via SKR 

och det verksamheten valt ut för att förbättra under 2021 är: 

 

Att välja sina assistenter där några är mer involverade än andra -  

Enheten kommer att starta upp med att chef eller samordnare är med vid 

första besöket av en eventuellt ny assistent och sedan stannar kvar och 

pratar med brukaren om mötet och en eventuell fortsatt introduktion. 

Därefter görs en avstämning med brukaren efter tredje och sjätte intro-

passet.  

 

Att man inte vet vart man vänder sig -  

Där planeras tätare avstämning med brukarna än vad som görs idag. 
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Resultat brukarundersökning Funktionshinder och Individ- och 

familjeomsorgen via SKR. 

 

Funktionshinder 

Brukarmedverkan är ett utvecklingsområde som kommer att arbe-

tas med under 2021 och 2022. Varje enhet kommer att arbeta med spe-

cifika delar utifrån resultatet. Det är viktigt att visa att resultatet tas om-

hand och att varje synpunkt bidrar till förbättringar. 

 

Gruppbostäder  

Gruppbostäder har identifierat ett område de vill arbeta tydligare med 

och det gäller att arbeta med kommunikationen mellan personal och 

brukare. Att kunna bli förstådd är en rättighet och gruppbostäderna äm-

nar arbeta vidare med kommunikationen under 2021. 

 

Gruppbostäder kommer även arbeta med tryggheten i hemmet för bru-

karna. De skall genomföra det genom att säkerställa att rutiner och ar-

betssätt är kända för personalen. De ämnar också arbeta tydligare med 

fler ordinarie personal och mindre vikarier.  

 

Daglig verksamhet  

I de flesta frågor ligger Stenungsund under det nationella snittet. Under 

frågan ”Att få bestämma vad som är viktigt i sin dagliga verksamhet” är 

svarsfrekvensen 71 % på ja mot det nationella värdet är 75 %.  

 

Den skillnaden i svarsfrekvensen skulle kunna vara att man ännu inte 

har genomförandeplaner och beslut enligt Individens Behov i Centrum 

(IBIC). Under 2021 kommer daglig verksamhet att få beslut enligt IBIC 

vilket kommer att tydliggöra syfte och mål. En förhoppning är att detta 

resultat kan förbättras genom att man blir tydligare i enhetens dialog till 

brukarna och att deras självbestämmande är centralt för verksamhetens 

arbete.  

 

Det är genomgående liknande frågor där Stenungsund ligger något un-

der det nationella snittet. Däremot ligger man en procentenhet över det 

nationella snittet gällande trygghet på sin dagliga verksamhet, 85 % 

känner sig trygg med sin personal på dagliga verksamhet. På frågan om 

man trivs på sin dagliga verksamhet så är svarsfrekvensen 85 % positiv 

vilket även är det nationella snittet.  

 

Sammanfattningsvis har daglig verksamhet över 70 % positiva svar på 

de frågor som ställs i enkäten och i några fall över 80 %.  

 

Framtidsarbetet kommer vara att tydliggöra insatserna i genomförande-

planerna och med införandet av IBIC kunna få till ännu bättre insatser 

för den enskilde.   
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Socialpsykiatrin och boendestödet  

Socialpsykiatrin har identifierat några områden som de vill arbeta vi-

dare med. Bland annat vill de arbeta vidare med ökat brukarinflytande 

och hur de för dialog med brukarna. De tar fram ett förslag med en 

idélåda för brukarna och att ha brukarinflytande som punkt på brukar-

konferensen. De har även identifierat att kommunikationen mellan per-

sonal och brukare behöver förbättras så att brukarna har lättare att förstå 

personalen. Boendestödet har utöver ovan identifierat att de behöver få 

uppdragen tydligare för både brukarna och verkställarna. De ämnar han-

tera detta genom att förbättra genomförandeplanerna.   

 

Individ- och familjeomsorgen 

Vuxenenheten  

Kommer att arbeta vidare med att öka kvinnors nöjdhet på samtliga frå-

gor där man i undersökningen sett en viss skillnad. Enheten kommer 

också arbeta med att öka nöjdheten i frågan: Hur lätt eller svårt är det 

att förstå informationen du får av socialsekreteraren? 

 

Stöd och försörjning  

Kommer att arbeta vidare med. ”Hur har din situation förändrats sedan 

du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?” 

Enheten kommer att fokusera på uppdraget kring självförsörjning vilket 

förväntas öka upplevelsen av att personers situation förändrats till det 

bättre från nuvarande resultat. Enheten kommer att arbeta vidare med 

frågan i samverkan med AME, övriga utförare och andra huvudmän. 

 

Införandet av Individens behov i centrum (IBIC)  

Medarbetare inom myndighet- och utförarverksamheterna i Vård och 

Omsorg och Funktionshinder har utbildats/fortsatt att arbeta utifrån ar-

betsmetoden IBIC och strukturerad social dokumentation. På varje en-

het inom utförarverksamheterna finns minst ett dokumentationsombud 

som har en fördjupad kunskap kring dokumentation och som i sin tur 

stöttar sina kollegor i det och i genomförandeplansarbetet. Dokumentat-

ionsombuden har haft gemensamma workshops inom sitt verksamhets-

område där de kunnat lyfta olika frågeställningar för att få en gemen-

sam syn över hela verksamheten. Socialt ansvarig samordnare och an-

svariga för workshoparna har utifrån dessa träffar vid behov ändrat i 

vissa rutiner och tagit fram ett utbildningspaket gällande repetition av 

IBIC och social dokumentation inför 2021. 
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Avvikelser   
 

I tabellerna nedan redovisas antalet avvikelser per verksamhet uppdelat 

på HSL, fallolycka och fel och brist. I resultatet för verksamhet Särskilt 

boende ingår även dagverksamhet. I verksamhet Hemtjänst ingår resul-

tatet för kortidsenheterna, personlig assistans och LOV-leverantörer. I 

verksamhet Funktionshinder ingår daglig verksamhet. 

 

Antal avvikelser HSL 

Verksamhet 2020 2019 2018 

Särskilt Boende 476 607 870 

Kommunal hälso- och 

sjukvård 

118 131 179 

Hemtjänst 604 786 905 

Funktionshinder 177 169 217 

Totalt Sektor social-

tjänst 

1375 1693 2171 

 

Antal avvikelser fallolycka 

Verksamhet 2020 2019 2018 

Särskilt Boende 474 509 967 

Hemtjänst 537 407 478 

Funktionshinder 45 80 52 

Totalt Sektor social-

tjänst 

1056 996 1497 

 

Antal avvikelser fel och brist enskild brukare (SOL/LSS) 

Verksamhet 2020 2019 2018 

Särskilt Boende 106 108 79 

Kommunal hälso- och 

sjukvård 
1 3 1 

Hemtjänst 124 167 185 

Funktionshinder 186 87 59 

Individ- och familj 14 8 8 

Totalt Sektor social-

tjänst 
431 373 332 
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Händelser, vårdskador och Lex Maria  

Sex händelser/avvikelser har föranlett intern/vårdskadeutredningar.  

Fyra av dem var läkemedelsförväxlingar och av dem är två anmälda till 

IVO enligt Lex Maria.  

I två av händelserna som föranlett intern/vårdskadeutredningar hade för 

stor mängd läkemedel givits. Ett av de ärendena är anmält till IVO en-

ligt Lex Maria utifrån risk för allvarlig vårdskada.  

 

Åtgärder som har tagits fram och genomförts utifrån identifierade för-

bättringsområden i utredningarna är både på individnivå och på en 

övergripandenivå. Åtgärderna har bland annat varit återkallade delege-

ringsbeslut och uppföljning av delegeringsbeslut, rutinförändringar och 

utbildningar. 

 

Sju stycken fallolyckor 2020 resulterade i större skada, såsom fraktur 

eller större sårskada. Övriga fallolyckor har varit utan skada eller mått-

lig skada, såsom blåmärke, litet skrapsår eller ont i mjukdel.  

 

Rapporter, utredningar och Lex Sarah  

Av de 431 avvikelser som rapporterats in som Fel och Brist har 11 av-

vikelser rapporterats in som Lex Sarah av medarbetare ute i verksam-

heterna. Ytterligare 19 avvikelser är bedömda som allvarliga. 

Sammanlagt 30 rapporter har utretts enligt Lex Sarah och av dem har 15 

utredningar bedömts som allvarliga och anmälts vidare till IVO.  

 

En samlad analys av de utredningar som gjorts är att det inkommit fler 

avvikelser under 2020 som berör dåligt bemötande än vad som inkom-

mit under tidigare år. Åtgärden är att verksamheterna bland annat har 

arbetat med värdegrundsarbete och lågaffektivt bemötande ute i arbets-

grupperna. Även uppstart med arbete kring ”kultur” för att stärka med-

arbetarna i att kunna säga till när de ser eller hör något som inte är ok. 

 

De flesta andra avvikelser handlar om bristande följsamhet till rutin och 

bland åtgärderna handlar det om att implementera och informera om de 

rutiner som finns. Arbetet med att tydliggöra Ledningssystemet för sys-

tematiskt kvalitetsarbete kommer att underlätta sökbarheten i systemet 

och underlätta för medarbetarna att hitta bland befintliga rutiner.  

 

Några av avvikelserna handlar om brister i introduktion och brister i 

kompetensförsörjning. Här är åtgärden att se över introduktionspro-

grammet vid nyanställning samt att arbeta vidare med kompetensut-

vecklingsplaner. 

 

Inom ordinärt boende (hemtjänst) har en hel del av avvikelserna handlat 

om brister i det gamla planeringssystemet där en del besök har missats 

hos brukarna men detta är nu åtgärdat i och med att ett nytt digitalt pla-

neringssystem är implementerat. 
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Avvikelser och utredningar som rör biståndsenheten och funktionshin-

der har resulterat i tydligare rutiner och en ökad samverkan mellan 

myndighet och utförare. Ett kvalitetsarbete som har påbörjats under året 

är att tydliggöra informationen i deras bedömningar så att utförare har 

tillräcklig information för att kunna verkställa på ett korrekt sätt.  

 

Implementeringen av Individens Behov i Centrum - IBIC kommer att 

underlätta och säkra kvalitetsarbetet då sektorns verksamheter har en 

gemensam arbetsmetod och ett gemensamt synsätt på social doku-

mentation.  

 

Synpunkter och klagomål 

Under året har det inkommit synpunkter och klagomål som handlagts av 

verksamhetschef, enhetschef eller handläggare. 

 

Nedan redovisas ett urval av de synpunkter och klagomål som in-

kommit under året:  

Kommunal hälso- och sjukvård  

Ett klagomål har inkommit under året gällande vård i livets slutskede. 

Närstående har anmält ärendet till IVO utifrån att de inte fick tillräcklig 

återkoppling utifrån klagomålet från verksamheten. Viktiga lärdomar 

som har spridits i verksamheten är att medarbetare som mottar klagomål 

muntligt snarast måste förmedla synpunkten eller klagomålet vidare till 

ansvarig enhetschef så att klagomålet eller synpunkten kan hanteras en-

ligt intern rutin.  

 

Särskilt boende - äldre 

Under perioden har synpunkt från en anhörig inkommit muntligt till en-

hetschef gällande besöksförbud utifrån Covid-19. Anhörig upplevde 

missnöje över att inte få komma in i boendes lägenhet på besök. Iord-

ningställande av mötesplatser med plexiglas i enheternas trädgårdar har 

möjliggjorde att anhöriga kunde boka besök med boende. Ett stort stöd 

har varit att genom kommunens utarbetade FAQ kunnat svara och lugna 

anhörigs oro. 

 

Ordinärt boende (hemtjänst) 

Övergripande inom ordinärt boende har det inkommit synpunkter under 

året via telefonsamtal med frågor om hur verksamheten arbetar med 

skyddsutrustning. Många anhöriga ville tidigt att de skulle ha full ut-

rustning och i de allra flesta fall har det blivit ett bra samtal, man är inte 

överens men de förstår vårt arbetssätt.   

Funktionshinder 

Synpunkterna har bland annat gällt omsorgstagare som inte fått alla in-

satser på utsatt tid på grund av personalbrist. Detta har man arbetat med 

för att lösa genom avancerad resursplanering (ARP)och grundbeman-

ning. Det arbetet kommer att fortsätta under 2020. 

61



 
 

 

 

   

 
 

30 

Externa avvikelser  

Under 2020 har 45 stycken externa avvikelser skickats mellan sektor 

Socialtjänst/Stenungsunds kommun och andra huvudmän. 

Det är främst avvikelser inom SIMBA som rör utskrivningsprocessen 

från slutenvård och störst andel avvikelser har skickats från kommunen 

till sjukhuset och vårdcentralerna. Avvikelserna handlar främst om att 

inte den fastställda processen vid utskrivning från sjukhus har följts. 

 

Patientnämnden 

Det har inte inkommit någon synpunkt eller klagomål till patientnämn-

den under 2020 från någon medborgare i Stenungsunds kommun. 

 

Internkontroll  

Internkontrollplanen följs upp och redovisas till Sociala Myndighets-

nämnden (SMN).  

 

Egenkontroller vårdhygien och delegering  

Det har varit två olika vårdhygieniska egenkontroller på enheterna i 

verksamheterna vård och omsorg samt funktionshinder under året: 

 

Självskattning av basala hygienrutiner  

På grund av pandemin har självskattningen genomförts oftare under 

2020. Vissa perioder har det gjorts en gång i veckan, andra perioder 

glesare. Medarbetarnas hantering och följsamhet till rutinerna är god.  

Mer information om självskattningen av basala hygienrutiner finns un-

der avsnittet om covid-19. 

 

Checklista för egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal 

vård och omsorg 

Egenkontrollen genomfördes i oktober eller november på samtliga be-

rörda enheter. Resultatet visar på god följsamhet till rutinen för basal 

hygien och klädregler. Om brister har identifierats har en handlingsplan 

för att åtgärda dem tagits fram, exempel på brister som framkommit är, 

bristande kännedom om rutin för att rengöra hjälpmedel och oklarhet 

om kvalitetskontroller av spoldesinfektor genomförs och dokumenteras.  

 

Egenkontroll: Delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder  

Antal delegeringsbeslut som utfärdats under året:  

Särskilt boende: 454 st  

Ordinärt boende: 355 st 

 

Antal genomförda uppföljningar:  

Särskilt boende: 56 st 

Ordinärt boende: 292 St 
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Antal återkallade delegeringsbeslut: 

Särskilt boende: 2 st 

Ordinärt boende: 4 st 

 

Antal patientbundna delegeringar 

Särskilt boende: 11 st  

Ordinärt boende: 44 st 

 

Uppföljning av delegeringsbesluten är fortsatt ett förbättringsområde 

under 2021. Enhetscheferna och legitimerad personal arbetar för att ar-

beta fram en fungerande systematik för det. Det är dock en stor förbätt-

ring av antalet uppföljda delegeringsbeslut 2020 jämfört med 2019 då 

endast tre stycken följdes upp. 

 

Kvalitetsregister 

 

BPSD-registret 

År 2020 2019  2018 

Antal BPSD skattningar 138 116 84  

 

Skattningarna har ökat under 2020 jämfört med tidigare år. En utma-

ning för ordinärt boende är att BPSD skattningar inte är biståndsbedömt 

vilket gör att det saknas medel för att bekosta det. Inför 2021 har medel 

avsatts specifikt för arbetet med BPSD. Hemtjänst enheterna kommer 

att få ersättning för det antal timmar de använt för att genomföra BPSD 

skattningar.  

 

Svenska Palliativregistret 

 År 2020 År 2019 År 2018 

Eftersamtal med närstå-

ende 

71% 69,5% 80,5% 

Smärtskattade, sista 

levnadsveckan 
50% 53% 45% 

Någon i rummet vid  

dödsögonblicket 

85 % 84% 97,5% 

 

Siffrorna ovan har hämtats från Svenska Palliativregistret i januari 

2020, då det går att rapportera in i registret upp till sex månader efter 

dödsfallet kan siffrorna komma att ändras. Antalet inskrivna i kommu-

nal hälso- och sjukvård som avlidit under 2020 är 125 stycken. 75 per-

soner avled i sin bostad på särskilt boende eller i ordinärt boende och 22 

personer avled på någon av korttidsenheterna (SOL). 28 personer avled 

på sjukhus. Det finns inga inrapporteringar i det Palliativaregistret för 

de personer som avled på sjukhus. Det saknas även 13 inrapporteringar 

från hemsjukvården från personer som avled i sin bostad. Siffrorna som 

redovisas i tabellen gäller de 84 personer som är inrapporterade i 

Svenska Palliativregistret. 

63



 
 

 

 

   

 
 

32 

IT - och informationssäkerhetsincidenter  

Under året har det rapporterats in 18 IT - och informationssäkerhetsin-

cidenter för Sektor socialtjänst och av dessa berör 6 personuppgifter. 

Av de 6 inrapporterade personuppgiftsincidenterna så har 4 skickats in 

till Integritetsskyddsmyndigheten. Samtliga 4 är avslutade. 

 

Tillsyn/inspektion från Inspektionen för vård och omsorg – IVO  

Barnboendet Pärlan 2020/623 – Tillsyn av barnboendet Pärlan. 

IVO har inte återkommit med något beslut. 

 

Våld i nära relation 2020/683 – Tillsyn samt begäran om egengransk-

ning av ärenden som rör våld i nära relation. IVO avslutar ärendet men 

påtalar följande brister. 

- Nämnden har inte fastställt mål för arbetet med våldsutsatta och 

barn som bevittnat våld. 

- Nämnden har inte fastställt hur den ska fullgöra ansvaret för 

kontroll och uppföljning av insatser som är överlämnade till an-

nan.  

- Nämnden har inte genomfört någon analys av om utbudet av in-

satser motsvarar behovet 

- Nämnden brister i att fortlöpande identifiera och bedöma risker 

- Nämndens egenkontroll brister 

- Nämnden behöver vidta ytterligare förbättrande åtgärder för att 

säkra kvalitén i handläggningen 

- Påtalar vikten av intern samverkan för att säkra upp att våldsut-

satta får stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Handlingsplan är framtagen av styrgruppen för våld i nära relation 

(IFO) för att arbeta vidare med ovanstående brister. 

 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9 § 9, icke verkställt 

beslut 2020/716 - Individ- och familjeomsorgen har i avvaktan på att 

beslutet kan verkställas verkställt familjevård enligt 4 kap. SoL.  

IVO har inte återkommit med något beslut. 

 

Inrapporterade icke verkställda beslut under Covid-19 2020/964  

Tillsyn med underlag av kommunernas inrapporterade icke verkställda 

beslut under Covid-19. Tillsynen riktar sig mot samtliga kommuner i 

landet. IVO har inte återkommit med något beslut. 

 

Hällebäcks äldreboende, enhet Knopen 2020/541 

En riktad tillsynsinsats med anledning av covid-19. Vid tillsynen inter-

vjuades enhetschefen. De uppgifter som framkom vid intervjun föran-

ledde inte att IVO vidtar någon ytterligare granskning av verksamheten. 
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Tallåsens äldreboende, enhet Östra Ekgården 2020/542 

En riktad tillsynsinsats med anledning av covid-19. Vid tillsynen inter-

vjuades enhetschefen. De uppgifter som framkom vid intervjun föran-

ledde inte att IVO vidtar någon ytterligare granskning av verksamheten. 

 

Tillsyn av särskilt boende för äldre 2020/891 

Övergripande tillsynsinsats av IVO som fokuserade på medicinsk vård 

och behandling på särskilda boenden för äldre med anledning av covid-

19. Tillsynen var en del av en nationell tillsyn. Vid tillsynen som var 

den 2 juni intervjuades medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

IVO har avslutat ärendet. 
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Mål och strategier för kommande år  
 

Covid-19 

Fortsatt arbete utifrån pandemin. En del i arbetet blir att erbjuda och 

vaccinera samtliga patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- 

och sjukvården samt hushållskontakter till patienter i ordinärt boende 

som är inskrivna i hemsjukvården.  

 

Mål för kommunal hälso- och sjukvård 

Se måldokument (bilaga 1) 

 

Egenkontroller för Sektor socialtjänsten 

Sektorn kommer att arbeta med beslutade egenkontroller i verksamhet-

erna (bilaga 2) 

 

Fortsatt implementering av Individens Behov i centrum - IBIC 

Arbetsmetoden Individens behov i Centrum fortsätter att implementeras 

i sektorns olika verksamheter och målet är att alla skall arbeta utifrån 

metoden 2021. En repetitionsutbildning av IBIC och social dokumentat-

ion kommer att genomföras under våren 2021 i samtliga verksamheter. 

Grundutbildning för nyanställda fortgår under vår och höst. 

 

Förbättring av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är under översyn uti-

från dess användarvänlighet och arbetet kommer att fortsätta med att 

tydliggöra processerna i de olika verksamheterna. 

 

Verksamhetssystemet Lifecare SOL/LSS och Lifecare HSL 

Sektorn fortsätter arbetet med övergång från verksamhetssystemet 

Procapita till Lifecare för sektorns övriga verksamheter som ännu inte 

är inne. 

 

Digitalisering E-Learning – Estracer 

Sektorn fortsätter arbetet med att utveckla digitala utbildningar vid ny-

anställningar och vid övriga fortlöpande utbildningar under året. 

 

Implementering av MedControlPro 

Implementera det digitala it-verktyget MedControlPro för hantering av 

externa avvikelser/händelser. 

 

Bilaga 1 Mål för kommunal hälso- och sjukvård 

Bilaga 2 Egenkontroller för Sektor Socialtjänst 
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Mål för kommunal hälso- och sjukvård 2021 
 

Inkontinensarbetet  

 
• Mål: En målsättning är att alla patienter som har behov av inkontinenshjälpmedel ska erhålla 

en inkontinensutredning. Att sjuksköterskor som inte tidigare gått högskoleutbildning för 

inkontinens går internutbildning i inkontinens, i syfte att erhålla kunskap i att utreda och 

förskriva inkontinenshjälpmedel.  

 

Aktiviteter:  

 

• Två sjuksköterskor i hemsjukvården ska ansvara för att hålla sig uppdaterade inom området 

och hålla i träffar för ombud minst en gång per termin.  

• Uppdrag för framtagande av intern inkontinensutbildning hösten 2021. Genomförande av 

internutbildning vintern 2021 för sjuksköterskor som inte tidigare gått högskoleutbildning för 

inkontinens. 

• Följsamhet av inkontinensrutin   

 

Utvärdering: Medarbetare rapporterar antal patienter som har inkontinens samt antalet patienter som 

saknar inkontinensutredning. Uppföljning av att ombudsträffar genomförs två gånger per år. 

Rapportering sker varje tertial.  

 

Uppföljning av genomförande av inkontinensutbildning för legitimerad personal   

 

 

Riskförebyggande åtgärder som bygger på ett proaktivt arbetssätt  
 

Mål: Minst 90 procent av alla nyinskrivna patienter ska erbjudas riskbedömning för trycksår, 

undernäring, fall och munhälsa. 

 

Om risk för trycksår och/eller fall identifieras ska rehab informeras för vidare handläggning av 

fysioterapeut och/eller arbetsterapeut.  

 

Aktiviteter:  

 
Vid inskrivning i hemsjukvården ska följande riskbedömningar erbjudas inom första veckan efter 

inskrivning: 

 

• Modifierad Nortonskala (trycksår) 

• Downton fall risk index (fall)  

• Mini Nutritional Assessment (nutrition) 

• Revised Oral Assessment Guide (munhälsa)  

 

Utvärdering:  
Enhetschef för sjuksköterskor på SÄBO ska under året följa upp så att alla patienter på SÄBO har fått 

en riskbedömning. Redovisas årligen. Medarbetare rapporterar antal patienter som har fått en 

riskbedömning samt antalet patienter som saknar riskbedömning. 
Enhetschef för Rehabenheten tar ut statistik för antalet tillfällen som rehabenheten kopplats in i 

samband med identifierade risker för trycksår eller fall. Redovisas varje tertial. 
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Demensarbetet i kommunen  
 

Mål: Ökad kompetens i vård och omsorg av personer med demenssjukdom.  

 90% ska delta på ombudsträffarna. 

 

Aktiviteter:  
-Legitimerad personal ska genomgå BPSD administratörsutbildning.  

-Ombudsträffar ska hållas varje termin.  

-Studiecirklar i lågaffektivt bemötande ska vid behov hållas för vård- och omsorgspersonal som 

arbetar inom särskilt boende och hemtjänst.  

- Stående punkt om BPSD på team-möten. 

 

Utvärdering:  
100% av all legitimerad personal ska ha genomgått BPSD administratörsutbildning. 

Hur många studiecirklar som utförts under året. 

Hur många har deltagit på ombudsträffarna  

 

Lyftkörkort  
 

Mål: Säkerställa kompetens och handhavande av lyfthjälpmedel.  

 

Aktiviteter:  
-Ta fram och uppdatera rutiner.  

-Ta fram ett utbildningskoncept. 

- Uppstart och genomförande av lyftkörkortsutbildning 

  

Utvärdering: Uppföljning av antal medarbetare som genomgått lyftkörkortsutbildning. Redovisas 

per tertial.  

 

Egenkontroller  

 

Mål: 

Delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder Egenkontroll 

 
Enhetschefer sjuksköterskeenheterna ska varje tertial redovisa: 

 

- Antal delegeringsbeslut som utfärdats under året  

- Antal genomförda uppföljningar  

- Antal återkallade delegeringar  

- Antal patientbundna delegeringar  

 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård och MAS/MAR analyserar sammanställningen och identifierar 

eventuella förbättringsområde. Resultatet presenteras i Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen.  

 

Uppföljning  
Utvärdering och resultat av mål och egenkontroller presenteras varje år i patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen för sektor Socialtjänst. 
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Typ av dokument 

 Rutin  

 

Beslutat av 

Sektorsledningen 

Beslutsdatum 

2021-01-12 

Diarienummer 

Dokumentägare 

Sektor Socialtjänst 

 

Giltighetstid 

Tillsvidare  

Framtagen av 

Socialt ansvarig 

samordnare/utvecklingsledare  

Reviderad  

 

 

Rutin för egenkontroll 
- Sektor Socialtjänst 
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Inledning och syfte 

Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 

och förbättra verksamheten. Sektorn följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

 

För att utveckla kvaliteten i verksamheten ska organisation, processer, resultat och mål 

kontinuerligt vara föremål för uppföljning – egenkontroll. Egenkontroll är till för att åtgärda 

och förebygga risker i verksamheten. Syftet med rutinen är att beskriva hur Sektor 

Socialtjänst tar fram, arbetar med och följer upp verksamhetens egenkontroller. 

Hur 

För att kunna välja ut de kontrollmoment som ska genomföras ska en risk- och 

väsentlighetsbedömning årligen göras för de olika verksamheterna.  

 

Risken kan formuleras som sannolikheten för att fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse i 

olika grad ska uppstå. Väsentlighetsgraden kan uttryckas som ekonomiska, politiska, 

mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för den enskilde som 

kan uppstå vid brister i hantering av ekonomi och/eller verksamhet eller vid bristande 

måluppfyllelse.  

 

Det samlade resultatet av risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för 

verksamhetens förslag till egenkontroller innehållande ett antal riskområden kopplat till 

riskbedömningarna. 

 

• Verksamhetschefen ansvarar för att varje år ta fram två egenkontroller för sitt 

verksamhetsområde genom att göra en risk- och väsentlighetsbedömning tillsammans 

med sin ledningsgrupp och i dialog med socialt ansvarig samordnare och medicinskt 

ansvarig sjuksköterska. De framtagna egenkontrollerna presenteras för 

sektorsledningen enligt årshjul. 

 

• Verksamhetsutvecklarna tar fram underlag för årets egenkontroller dvs mallar, 

handlingsplaner, checklistor m.m. 

 

• Enhetschefen ansvarar för att egenkontrollerna genomförs, sparas och att resultat och 

eventuella handlingsplaner kommer till verksamhetschefens kännedom för granskning 

och sammanställning. 

 

• Vid anmärkning ska enhetschefen identifiera risker och avvikelser och besluta om 

åtgärder för att motverka dessa. Enhetschefen ansvarar för att handlingsplan upprättas.  

 

• Information samt övergripande åtgärder delges vid respektive ledningsgrupp och 

enhetschefen ansvararar för att information återkopplas till sina respektive 

arbetsgrupper via APT.  

 

• Verksamhetsutvecklare sammanställer underlag och informerar socialt ansvarig 

samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om övergripande 

rutiner behöver förändras. 
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• Verksamhetschef redovisar sammanställningen på sektorsledningen enligt årshjul 

(april och november) samt skickar en årssammanställning till SAS/MAS för att 

underlaget skall kunna redovisas i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen vid årets 

slut. 

När 

Se bilaga 2; Instruktion egenkontroller Sektor Socialtjänst SOL/LSS/HSL 2021 

Uppföljning 

Rutinen revideras en gång per år när nya egenkontroller tas fram. 

 

Bilaga 1 – Process för egenkontroll  
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Bilaga 2 
 

Instruktion Egenkontroller 

Sektor socialtjänst - SOL/LSS/HSL 2021 
 

Social dokumentation 
 

Målgrupp:  

Alla inom Individ- och familjeomsorgen  

 

Egenkontroll av social dokumentation: 

Systemförvaltaren väljer slumpvist ut ett antal utredningar per månad för respektive enhet. 

Enhetschefen ansvarar för att utföra granskning av social dokumentation enligt Inspektionen 

för vård och omsorgs (IVO) granskningsmall eller annan egenhändigt upprättad mall. 

Enhetschefen ansvarar för att granskningen sparas på en gemensam mapp enligt dokument för 

egenkontroll den sista i varje månad. 

 

Checklista och mallar: 

Bilaga 3; Granskningsmallar Inspektionen för vård och omsorg  

Bilaga 4; Mall handlingsplan egenkontroll 

Bilaga 5; Dokumentation egenkontroll verksamhet IFO 

 

Uppföljning och resultat:  

Se rutin för egenkontroll – Sektor socialtjänst 
 

Genomförandeplan och Journalanteckningar 
 

Målgrupp:  

Alla utförarenheter inom Vård- och omsorg och Funktionshinder.  

 

Egenkontroll av genomförandeplan och journalanteckningar (SOL/LSS):  

Kontrollerna ska genomföras enligt mall i mars och oktober varje år och vid identifierade 

brister ska en handlingsplan upprättas. Kontrollerna genomförs genom att enhetschefen väljer 

ut fem stickprov per enhet ett visst datum i aktuell månad. Journalanteckningen granskas 1 

månad tillbaka från samma datum som även genomförandeplanen granskas. Enhetschefen 

ansvararar för genomförandet av egenkontrollen och eventuellt upprättande av en 

handlingsplan.  

 

Checklista och mallar: 

Bilaga 4; Mall handlingsplan egenkontroll 

Bilaga 6; Mall för egenkontroll genomförandeplan och journal 

 

Uppföljning och resultat:  

Se rutin för egenkontroll – Sektor socialtjänst 
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Vårdhygien 
 

Målgrupp:  

Alla enheter inom verksamheterna Vård- och omsorg och Funktionshinder. Dagverksamhet 

och daglig verksamhet innefattas i de fall personalen deltar i direkt vård- och omsorgsarbete. 

 

Checklista vårdhygienisk egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård 

och omsorg: Ska genomföras årligen i oktober varje år och vid identifierade brister ska en 

handlingsplan upprättas, en kopia på upprättad handlingsplan ska skickas till berörd 

verksamhetschef. Verksamhetschef skickar kopia på checklista och eventuellt upprättad 

handlingsplan till MAS. Enhetschef är ansvarig för genomförandet av egenkontrollen och 

eventuellt upprättande av handlingsplan. 

 

Självskattning av basala hygienrutiner:  

Ska genomföras en gång i månaden. Återföring av resultatet från självskattningen och analys 

av resultatet samt eventuellt framtagande av åtgärder ska ske med medarbetarna regelbundet 

på arbetsplatsträff samt ska sammanfattas tre gånger per år i delårsbokslut. Enhetschef är 

ansvarig för att självskattningen sker. Uppföljning av att självskattning är genomförda och 

åtgärder är vidtagna vid identifierade förbättringsområden genomförs av verksamhetschef i 

samband med delårsbokslut 3 ggr/år.  

 

Checklista och mallar: 

Bilaga 7; Vägledning till checklista ordinärt boende 

Bilaga 8; Checklista Vårdhygienisk egenkontroll, ordinärt boende  

Bilaga 9; Vägledning till checklista särskilt boende  

Bilaga 10; Checklista till Vårdhygienisk egenkontroll särskilt boende 

Bilaga 11; Självskattning av basala hygienrutiner 

Bilaga 12; Handlingsplan för Vårdhygienisk egenkontroll 

 

Uppföljning och resultat:  

Se rutin för egenkontroll – Sektor socialtjänst 

 

Utförande av delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder 
 

Mål: Alla patienter ska få hälso- och sjukvårdsåtgärder i rätt tid.  

 

Målvärde: 92 % utförda hälso- och sjukvårdsåtgärder i rätt tid i MCSS/digitala 

signeringslistor.  

 

Aktiviteter:  

Enhet: Enhetschef (Vård- och omsorg och Funktionshinder) tar ut statistik för antal utförda 

hälso- och sjukvårdsåtgärder utförda i rätt tid i slutet av varje månad. Om något av värdena är 

under 92% ansvarar enhetschef för att genomföra en analys och ta fram en åtgärdsplan i 

samverkan med legitimerad personal. En sammanställning ska ske tre gånger per år i 

delårsbokslut. Enhetens värde och åtgärdsplan följs upp av verksamhetschef i samband med 

delårsbokslut. 
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Checklista och mallar: 

Bilaga 13; Egenkontroll antal hälso- och sjukvårdsåtgärder utförda i rätt tid 

 

Uppföljning och resultat:  

Se rutin för egenkontroll – Sektor socialtjänst 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-02-17

  
 
 
 
 
§ 15 Dnr: KS 2020/319 
 
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män.  
 
Sammantaget gäller det nio beslut (sex män och tre kvinnor) varav: 
- Två gäller Avlösarservice enligt LSS 9 § 5  
- Två gäller Avlösarservice enligt LSS 9 § 5 
- Tre gäller Bostad med särskild service för vuxna LSS 9 § 9 
- En gäller Bostad med särskild service enligt 4 kap. 1 § SoL. 
- En gäller Individ- och familjeomsorg enligt 4 kap. 1 § SoL. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-19 
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4, 2020 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/319
2021-01-19

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 2020 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män.  
 
Sammantaget gäller det nio beslut (sex män och tre kvinnor) varav: 
- Två gäller Avlösarservice enligt LSS 9 § 5  
- Två gäller Avlösarservice enligt LSS 9 § 5 
- Tre gäller Bostad med särskild service för vuxna LSS 9 § 9 
- En gäller Bostad med särskild service enligt 4 kap. 1 § SoL. 
- En gäller Individ- och familjeomsorg enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför beslutet i sig några konsekvenser 
för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-19 
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4, 2020 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/319
2021-01-19

 
Rickard Persson  
Sektorchef  
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 

  

Rickard Persson  
Sektorschef  

Handläggare:  Susanne Vinqvist  
Enhetschef 

Kön Typ av 
bistånd Beslutsdatum Datum för 

mätning 

Tid som förflutit 
sedan beslutet 
fattades (Fylls i 
automatiskt) 

Orsak Vidtagna åtgärder Planerade åtgärder 

K Avlösarservice, 
LSS 2020-05-07 2021-01-18 256 dagar  

Svårigheter att 
hitta någon som 
kan ta uppdraget. 
Hade avlösare 
från 2020-04-28 
till och med 
2020-06-30. 
Därefter 
avslutade 
avlösaren på egen 
begäran. 

Annonsering. Familjen träffat en 
person som var tilltänkt för 
uppdraget. 

Avlösaren som 
presenterades för 
familjen fick förhinder 
att ta uppdraget. Annan 
person ska intervjuas. 

M Avlösarservice, 
LSS 2020-07-13 2021-01-18 189 dagar  

Svårigheter att 
hitta någon som 
kan ta uppdraget 

Annonsering Fortsatt sökande efter 
lämplig person. 

K Avlösarservice, 
LSS 2020-07-13 2021-01-18 189 dagar  

Svårigheter att 
hitta någon som 
kan ta uppdraget 

Annonsering Fortsatt sökande efter 
lämplig person. 
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 

  

Rickard Persson  
Sektorschef  

Handläggare:  Susanne Vinqvist  
Enhetschef 

M Avlösarservice, 
LSS 2020-04-28 2021-01-18 265 dagar  

Svårigheter att 
hitta någon som 
kan ta uppdraget. 
En person 
presenterades 
2020-05-14, men 
fick förhinder att 
ta uppdraget. 

Annonsering Fortsatt sökande efter 
lämplig person. 

 M 
Bostad. Med 
särskild service 
9 § 9 LSS 

2019-06-26 2021-01-18 572 dagar  
Står i kö till  
boende 9 § 9 
LSS. 

Kö i kommunen Väntar på plats, står i 
kö. 

M 
Bostad. Med 
särskild service 
9 § 9 LSS 

2019-01-08 2021-01-18 741 dagar  

Ej funnit lämpligt 
boende i 
kommunen och 
E.D har tackat nej 
till att köpa plats i 
annan kommun. 

Kö i kommunen Väntar på plats, står i 
kö. 

M 
Bostad. Med 
särskild service 
9 § 9 LSS 

2020-06-23 2021-01-18 209 dagar  
Står i kö till  
boende 9 § 9 
LSS. 

Kö i kommunen. 
Väntar på plats, står i 
kö. 

M Särskilt boende 
SoL 2020-01-07 2021-01-18 377 dagar  

Ej funnit lämpligt 
boende i 
kommunen eller 
plats funnits 
tillgänglig 

Kö i kommunen. Väntar på plats, står i 
kö. 
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 

  

Rickard Persson  
Sektorschef  

Handläggare:  Susanne Vinqvist  
Enhetschef 

K 

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

2020-03-18 2021-01-18 306 dagar 

Resursbrist, 
saknar lämplig 
uppdragstagare.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-02-17

  
 
 
 
 
§ 12 Dnr: KS 2020/751 
 
Status på kommunens bryggor utifrån en säkerhetsaspekt - 
uppdrag initierat av Ulla Johansson (SD) 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 
ekonomisk redovisning av hamnverksamhetens underhåll- och investeringsplan. 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen om status på bryggorna. Uppdraget förklaras 
slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2020 förvaltningen i uppdrag att se över status på 
kommunens bryggor utifrån en säkerhetsaspekt. Uppdraget initierades av Ulla Johansson 
(SD).  
 
I arbetet med uppdraget har rutiner och underhållsplaner säkerställts för såväl bryggor på 
kommunala badplatser som kommunala bryggor i hamnen. Statusen på kommunala 
badplatsers bryggor är god och rutin för säkerställande av säkerhet implementerad. Statusen 
på kommunens bryggor i hamnen är god efter genomförande av årets underhållsåtgärder och 
rutin för säkerställande av säkerheten implementeras under våren.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 § 304 
Karta över kommunens samtliga kommunala bryggor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) tilläggsförslag: Välfärdsutskottet beslutar för egen del att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en ekonomisk redovisning av 
hamnverksamhetens underhåll- och investeringsplan. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-02-17

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
per.jacobsson@stenungsund.se 
anna.falck@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/751
2020-09-03

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Status på kommunens bryggor utifrån en säkerhetsaspekt - 
uppdrag initierat av Ulla Johansson (SD) 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen om status på bryggorna. Uppdraget förklaras 
slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2020 förvaltningen i uppdrag att se över status på 
kommunens bryggor utifrån en säkerhetsaspekt. Uppdraget initierades av Ulla Johansson 
(SD).  
 
I arbetet med uppdraget har rutiner och underhållsplaner säkerställts för såväl bryggor på 
kommunala badplatser som kommunala bryggor i hamnen.  
 
Statusen på kommunala badplatsers bryggor är god och rutin för säkerställande av säkerhet 
implementerad. 
Statusen på kommunens bryggor i hamnen är god efter genomförande av årets 
underhållsåtgärder och rutin för säkerställande av säkerheten implementeras under våren.  
 
Beskrivning av ärendet 
I arbetet med uppdraget har rutiner och underhållsplaner säkerställts för såväl bryggor på 
kommunala badplatser som kommunala bryggor i hamnen.  
 
Bryggor kommunala badplatser 
Statusen på kommunala badbryggor är god.  
Säkerställandet av status på och kring badbryggorna är skriftligt reglerad för badplatserna 
Hawaii, Nösnäs, Getskär, Källsnäs, Bastevik, Svenshögen, Talbo (icke kommunal) och 
Söskär. Säkerheten även kring livbojar, livbåtar, eventuella livräddningsstolpar och bryggor 
regleras i detalj.  
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Badplatser och bryggor besiktigas varje höst. Eventuella löstagbara delar på bryggorna 
monteras ned för bland annat underhållsåtgärder och monteras upp igen inför nästa 
badsäsong. 
 
Underhållsåtgärder och större reparationer på bryggorna, baserat på besiktningen, sker under 
höst, vinter och tidig vår. Större investeringar på bryggorna äskas kontinuerligt i 
investeringsbudgeten. 
 
För att säkerställa att badbryggorna inte skadats under vintern sker en kompletterande 
besiktning inför sommarsäsongen.  
 
Under sommarsäsongen, 15 maj – 15 september, sker tillsyn av säkerheten på badplatsen etc. 
måndag – lördag. Vid högtryck och problematiskt väder sker tillsyn även på söndagar.  
 
Kommunala bryggor i hamnen 
Plan för säkerställande av statusen på hamnverksamhetens bryggor är skriftigt dokumenterad. 
Säkerställandet är uppdelat i säsongsvisa, månadsvisa och dagliga besiktningar samt årliga 
intervall för dykbesiktning/konstruktionsbesiktning.   
Säkerställandet av bryggor, landgångar, kättingar och bommar sker efter avslutad säsong och 
vissa delar säkerställs månatligen. Underhållsåtgärder och större reparationer, baserat på 
besiktningen, sker under höst, vinter och tidig vår. Större investeringar äskas kontinuerligt i 
investeringsbudgeten.  
 
För att säkerställa att bryggor, landgångar, kättingar och bommar inte skadats under vintern 
sker kompletterande besiktning inför sommarsäsongen.  
 
Livbojar, räddningsstegar, livräddningshakar och positionsskyltar besiktigas varje vecka.  
 
Under sommarsäsongen, 15 maj – 15 september tillsynas bryggorna sju dagar i veckan. 
 
Under 2020 har förvaltningen inventerat och dokumenterat underhållsbehovet för 
hamnverksamhetens bryggor och räddningsstegar, inklusive livbojar, livbåtar, kaj, gästhamn 
och upptagningsområde för båt med ramp och spolplatta, i en långsiktig underhållsplan.  
I samband med inventeringen gjordes en extern status- och konstruktionsbesiktning av fyra 
bryggor. Resultatet av besiktningen har åtgärdats under 2020. Även på andra bryggor har 
säkerhetsmässiga åtgärder, utifrån underhållsplan, vidtagits under 2020. 
 
Den i januari 2021 dokumenterade rutinen för tillsyn och rondering i hamnen implementeras 
innan 2021 års sommarsäsong.   
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Under 2021 fortsätter underhållsarbetet utifrån underhållsplan. Från och med 
sommarsäsongen 2021 kan statusen på kommunala bryggor i hamnen betraktas som god.  
 
Förvaltningen kommer under våren 2021 att dokumentera rutin för ansvarsfördelning och 
uppdatering av underhållsplanen.  
Säkerheten i hamnen - Intern kontroll 2020 
Frågan om säkerheten i hamnen och statusen på kommunens bryggor var ett riskområde i 
kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020. Riskområdet var ”Risk att användare och 
egendom skadas i hamnen” och uppdraget var att säkerställa en hög säkerhet i hamnen 
exempelvis gällande bommar, bryggor och kättingar och att det fanns en underhållsplan som 
följs.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med säkerställande av statusen på alla kommunala bryggor utifrån en säkerhetsaspekt 
innebär minskad risk för akuta åtgärder.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Arbetet med säkerställande av status på kommunens bryggor via rutiner och underhållsplaner 
innebär större trygghet och säkrare anläggningar vilket bedöms gynna barn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 § 304 
Karta över kommunens samtliga kommunala bryggor 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
per.jacobsson@stenungsund.se 

anna.falck@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 304 Dnr: KS 2020/751 
 
Uppdrag till förvaltningen att se över status på kommunens bryggor 
utifrån en säkerhetsaspekt initierat av Ulla Johansson (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över status på kommunens 
bryggor utifrån en säkerhetsaspekt. 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.andreasson@stenungsund.se 
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2021-02-10

 
Cecilia Stedt Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionen rörande kulturfrågor 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrande över utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till Göteborgsregionen rörande kulturfrågor daterat den 14 februari 
2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens förbundsdirektör fick den 24 maj 2019 i uppdrag av förbundsstyrelsen att 
utreda hur medlemskommunerna ser på en möjlig samverkan inom kulturområdet i 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Utredningen skulle mer specifikt belysa 
förutsättningarna för att samverkansformen skulle bli den samma som övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR). Vidare skulle 
utredningen, förutsatt att medlemskommunerna ställde sig positiva till förändringen även 
redovisa vad en sådan samverkan skulle innebära. 
 
Stenungsunds kommun har idag samordningsansvaret för det nätverk som enligt remissen 
föreslås övergå i GR:s regi och har varit en pådrivande kraft för att denna förändring ska äga 
rum. Förvaltningen ställer sig positiv till att GR tar översamordningsuppdraget för nätverket.  
 
Beskrivning av ärendet 
På förbundsstyrelsens möte den 27 november 2020 föreslogs att samordningsuppdraget för 
befintligt nätverk för GR -kommunerna avseende kulturfrågor skulle överföras till GR samt 
att stöttningen av nätverket i form av en processledare skulle förbli oförändrad, det vill säga 
50 procent. I samband med detta möte valde förbundsstyrelsen att återremittera ärendet, dels 
för att sända ut förslaget på remiss till medlemskommunerna, dels för att hanteras i den 
politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. 
 
I utredningen framgår att samtliga företrädare för GR:s medlemskommuner uttrycker en 
positiv inställning till att ge GR i uppdrag att samordna kulturfrågorna även om uppfattningen 
varierar från ”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”. Förvaltningen anser att det vore 
gynnsamt för Stenungsunds kommun om nätverket övergår i GR:s regi.  Förvaltningen delar 
utredarens bedömning att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 
medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. Nedan följer några 
konkreta exempel på detta: 
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 Övertagande av samordningsuppdraget kommer att ge bättre förutsättningar för att 
ansöka om EU-bidrag. 

 
 Övertagandet av samordningsuppdraget kommer förhoppningsvis att medföra att även 

Göteborgs Stad ansluter till nätverket vilket medför att nätverket kan agera som en hel 
region, inte minst vid gemensamma satsningar eller ansökningar av andra medel för 
gemensamma kulturprojekt. 
 

 Övertagandet av samordningsuppdraget medför att nätverket får samma organisation 
som övriga kommunalförbund i VGR vilket kan underlätta samarbetet med 
densamma.  

 
 Övertagandet av samordningsuppdraget skapar en större närhet till GR:s andra 

ansvarsområden. Kultur- och fritidsfrågorna har kommit att utgöra en allt viktigare roll 
i samhällsutvecklingen och ett nätverk i GR:s regi skulle skapa en större närhet till 
avdelningen Miljö och samhällsbyggnad. 

 
Stenungsunds kommun har idag ansvaret för nätverket och har varit en pådrivande kraft för 
att denna förändring ska äga rum. Förvaltningen ser inga nackdelar med att Stenungsunds 
kommun överlämnar samordnings uppdraget. Med hänvisning till ovanstående resonemang så 
ställer sig förvaltningen positiv till att samordningsuppdraget övergår i GR:s regi.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Befintligt nätverk som idag samordnas av Stenungsunds kommun, finansieras för närvarande 
med 1 350 tkr/år från VGR samt en motsvarande nivå för kommunerna som ingår i nätverket. 
Pengarna används idag till att finansiera en processledare på 50 procent samt till finansiering 
av kultursatsningar. Satsningarna motsvarar årligen 1 000 tkr av budget.  En överlåtelse av 
samordningsuppdrag för nätverket till GR, i enlighet med det reviderade förslaget, skulle 
således inte innebära några förändrade ekonomiska förutsättningar för Stenungsunds 
kommun.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonventionen belyser både barns rätt till sin kultur och fritid. Det förslag till samordning 
av kulturfrågor, som skickats på remiss från GR till Stenungsunds kommun, har inget 
specifikt barn- eller ungdomsperspektiv utan belyser kultur- och fritidsfrågor ur ett generellt 
perspektiv. Förvaltningen gör bedömningen att det idag ej finns några indikationer på att 
förslaget som presenteras i utredningen eller det reviderade förslaget, skulle innebära några 
försämringar för barn och ungdomars möjligheter att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. 
Tvärtom syftar underlaget till att optimera hanteringen av kulturfrågorna (och eventuellt 
fritidsfrågorna) på en delregional nivå vilket i slutänden förväntas gynna förutsättningarna för 
alla kommunens invånare att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-10 
Förslag till yttrande 2021-02-14 
Protokollsutdrag från GR § 220 
Ärende 6 - Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 
Remissbrev angående utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut med tillhörande yttrande skickas till 
diariet@goteborgsregionen.se
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Yttrande Dnr KS 2020/1056
2021-02-14 Ert dnr: 2019-00465.90

 
 Till Göteborgsregionen (GR)  
 
 
 
Yttrande från Stenungsunds kommun över utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till Göteborgsregionen rörande kulturfrågor 
  
Förbundsstyrelsen fattade den 27 november beslut om att remittera förslag om 
eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionen rörande kulturfrågor till 
medlemskommunerna. 
 
Stenungsunds kommun ställer sig bakom förbundsledningens reviderade 
beslutsförslag som innebär att det befintliga GR -nätverk som idag Stenungsunds 
kommun ansvarar för att samordna, övergår till att samordnas i GR:s regi. 
Stenungsunds kommun ställer sig också bakom att övergången äger rum med 
bibehållen stöttning av en processledare på 50%.  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Olof Lundberg (S) Kicki Nordberg 
Ordförande Kommundirektör 
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  Justeras:      1 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 220. Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande 

kulturfrågor   

Diarienummer: 2019-00465.90 

Beslut 

Förslaget återremitteras till GR:s kansli för att skickas på remiss till 

medlemskommunerna samt hanteras i den politiska arbetsgruppen för översyn av 

GR:s politiska organisation. Därefter återkommer förslaget till förbundsstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om 

medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. 

En utredning har genomförts som utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på 

många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett 

samordningsansvar. Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom 

kulturområdet genom ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s 

medlemskommuner. Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga 

nätverk införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av 

Stenungsunds kommun istället hanteras av GR. 

Beslutsunderlag 

• Utredning rörande eventuellt samordningsuppdrag till GR:s 

kommunalförbund rörande kulturfrågor. 

• Bilaga 1: Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom 

regionala tillväxtmedel mellan VGR och Stenungsunds kommun. 

Yrkande 

Alliansen yrkar via ordföranden att förslaget återremitteras till GR:s kansli för att 

skickas på remiss till medlemskommunerna samt hanteras i den politiska 

arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Därefter föreslås 

förslaget återkomma till förbundsstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Alliansens yrkande och finner att 

förbundsstyrelsen har godkänt förslaget.  
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  Justeras:      2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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 Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor    1 (7) 

Förbundsstyrelsen - ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör 

Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2019-00465.90 

 

Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande utredning och härmed 

konstatera att utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt förbundsdirektören att införliva det redan 

befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer i GR enlighet med förslaget i 

tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om 

medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. 

 

En extern utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har 

genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också för de andra 

kommunalförbunden i länet samt med VGR. Även företrädare för Business Region 

Göteborg och Göteborg & Co, som i sina samverkansuppdrag med GR hanterar 

frågor som har beröringspunkter med kultur, har intervjuats. Granskning av olika 

dokument ligger också till grund för utredningen (se bilaga 1– 3). 

 

Utredarens bedömning är  

 

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller 

att GR ska anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna, 

 

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 

medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag.   

 

Utredningen utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på många sätt är 

sammanvävda med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar samt i 

ett förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger, med uppdrag att driva ett 

strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka 

med de övriga kommunalförbunden och VGR. 

 

Uppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där 

ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant 
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 Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor    2 (7) 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör 

Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2019-00465.90 

 

uppdrag skulle även medföra ökade möjligheter att söka finansiering också hos 

olika nationella och internationella aktörer. 

Processen under 2020 

Kulturutredningen var ämnad att tas upp för behandling under våren 2020 och en 

inledande presentation gjordes för förbundsstyrelsens presidium 25 maj. Med 

anledning av coronapandemins agendapåverkan i kommunerna och i förbundet 

gjordes bedömningen att ärendet istället skulle tas upp igen i samband med 

styrelsekonferensen den 24 september. Förutsättningarna för att genomföra 

uppdraget på det sätt som föreslås i utredningen har dock ändrats under året. 

Årsavgiften till förbundet är under diskussion och coronapandemins eventuella 

långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

 

Förbundsledningens bedömning är därför att det är fel tidpunkt att arbeta för att 

bygga ny verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår. Istället föreslås en 

annan arbetsmodell, liknande det arbete som pågår i övriga kommunalförbund i 

Västra Götaland.  

 

I Västra Götalands övriga tre kommunalförbund arbetar man framgångsrikt med 

kulturen som en integrerad del av tillväxtarbetet. Detta arbete är även kopplat till 

arbetet inom Beredningen för hållbar utveckling (BHU) och berör såväl kultur som 

regional utveckling och miljö. Arbetet stöds, som framgår av utredningen, 

ekonomiskt av VGR. Kommunerna står för medfinansiering i motsvarande grad.  

 

Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom kulturområdet genom 

ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. VGR 

finansierar denna samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i 

GR medfinansierar på motsvarande nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett 

värdskap för samordningen av detta nätverk. Göteborgs Stad deltar inte finansiellt i 

nätverksarbetet men medverkar genom en adjungerad representant. Kungsbacka 

som ingår i GR, men också tillhör Region Halland, deltar i nätverket men tar inte 

del av de medel som VGR tillskjuter för kultursatsningar i länet.  

 

Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga nätverk införlivas i 

GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av Stenungsunds 

kommun istället hanteras av GR. 

Beslutsunderlag 

• Utredning rörande eventuellt samordningsuppdrag till GR:s 

kommunalförbund rörande kulturfrågor. 

• Bilaga 1: Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom 

regionala tillväxtmedel mellan VGR och Stenungsunds kommun. 
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 Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor    3 (7) 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör 

Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2019-00465.90 

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionen, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med VGR, 

samt - om medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan 

samverkan skulle innebära. 

 

En särskild utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har 

genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också med företrädare 

för de andra kommunalförbunden i länet och med VGR. Även företrädare för 

Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som i sina samverkansuppdrag med 

GR hanterar frågor som har beröringspunkter med kultur, har intervjuats. 

Granskning av olika dokument ligger också till grund för utredningen (se bilaga 1 – 

3). 

 

Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan 

ett tiotal år kulturfrågorna åt sina medlemskommuner. Samverkansuppdraget 

bygger på en överenskommelse om finansiering med VGR, som årligen bidrar med 

en miljon kronor per kommunalförbund och delfinansierar en tjänst för att driva 

kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet. Inför budget 2021 diskuteras justeringar i nivån av 

utvecklingsmedel från kulturnämnden i Västra Götaland samt eventuell 

samordning med medel från Miljönämnden och Regionala Utvecklingsnämnden  

(RUN). 

 

Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför GR idag inte 

har ett uppdrag rörande kulturområdet. I avsaknad av ett uppdrag för GR finns ett 

informellt nätverk som kultur- och fritidscheferna i GR-kommunerna tagit initiativ 

till. Under det tiotal år som nätverket funnits har olika medlemskommuner agerat 

värdkommun och ingått överenskommelser med VGR om samverkan och 

finansiering, bland annat av en samordnande tjänst. För närvarande är det 

Stenungsunds kommun som är formell part i överenskommelsen och arbetsgivare 

för nätverkets samordnare. Göteborgs Stad deltar inte finansiellt i nätverksarbetet 

men medverkar genom en adjungerad representant. Kungsbacka som ingår i GR, 

men också tillhör region Halland, deltar i nätverket men tar inte del av de medel 

som VGR tillskjuter för kultursatsningar i länet.  

 

Ett flertal nätverk är kopplade till kultur- och fritidscheferna, däribland ett 

Idrottsråd som Göteborgs stads idrotts- och fritidsförvaltning samordnar och där 

politiker från alla medlemskommuner ingår.  
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Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, regioner och 

kommuner. Den så kallade kultursamverkansmodellen innebär att statliga medel 

utbetalas i samlad form till regionerna, som ansvarar för fördelningen till regionala 

och lokala kulturverksamheter. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering 

av kulturpolitiken och ett villkor är att varje region utarbetar en regional 

kulturplan. I Västra Götalands län samverkar regionen med de tre övriga 

kommunalförbunden runt framtagning och implementering, men i 

Göteborgsregionen har det informella kultur- och fritidsnätverket denna roll. Detta 

innebär att det inte finns någon politisk förankring i Göteborgsregionen, som 

samlar det största kommunalförbundet, rörande Kulturstrategin för Västra 

Götalands län. Genom kulturstrategin fördelas betydande summor till 

kultursatsningar i länets kommuner. 

Resultat av utredningen 

Utredningen, som genomfördes huvudsakligen under 2019, utgår från en bred 

definition av kultur. Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett 

egenvärde för den enskilda individens livskvalitet men har även betydelse för hälsa, 

lärande, demokrati, integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers 

utveckling (inte minst uppmärksammat i samband med coronapandemins 

effekter).  

 

En slutsats av utredningen är att kulturfrågorna på många sätt är sammanvävda 

med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar.  

 

Samtliga företrädare för GR:s medlemskommuner uttrycker en positiv inställning 

till att ge GR i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Uppfattningen varierar från 

”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”. Alla kultur- och fritidschefer i GR-

kommunerna har intervjuats och därutöver fem politiker med ansvar för 

kulturpolitik i var sin kommun. 

 

I utredningen har även företrädare för Business Region Göteborg, Göteborg & Co 

och Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg intervjuats. Även de uttrycker 

ett intresse för att GR får ett samordningsuppdrag.  

 

De tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen skulle 

välkomna om GR hade likadana uppdrag som de och bedömer att det skulle 

underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även i 

andra tillväxtfrågor.  

 

Under utredningens gång har det vidare stått allt mer klart att flertalet 

intervjupersoner ser fördelar med om även fritidsfrågorna skulle ingå i GR:s 

uppdrag. Att utreda detta har inte ingått i utredningsuppdraget, som enbart gällt 

kulturfrågor. Utredarens bedömning är dock att det redan nu bör övervägas om 

samordningsuppdraget ska gälla både kultur och fritid, då kopplingarna mellan 
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dessa två områden är uppenbara både ur ett invånarperspektiv och ur ett 

strategiskt utvecklingsperspektiv.   

 

Intervjupersonerna lyfter upp  för kommunerna förväntade mervärden i flera olika 

perspektiv om GR skulle få i uppdrag att samordna kulturfrågorna: 

 

• Invånarperspektiv 

• Kunskap- och kompetensutveckling 

• Utveckling och synergieffekter 

• Ekonomiskt perspektiv 

• Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv 

 

Utredarens bedömning är  

 

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller att 

GR ska anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna, 

 

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 

medlemskommunerna om samordning av kulturfrågorna i de delar som har 

regional bäring ingår i förbundets uppdrag.   

 

Utredningen utmynnar i ett förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger med 

uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna 

och samverka med de övriga kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle inte 

innebära att GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna. 

Samordningsuppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de 

frågor där ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. 

 

Den överenskommelse som VGR idag har med Stenungsunds kommun om 

finansiering och samverkan runt kulturfrågor ska omförhandlas inför 

2021.  Utredaren gör bedömningen att VGR gärna ser att en ny överenskommelse 

ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund, i likhet med de övriga 

kommunalförbunden, i stället för med en enskild kommun. En medfinansiering 

från medlemskommunerna förutsätts i överenskommelsen med VGR, på samma 

sätt som redan sker idag. 

Process  

Kulturutredningen var ämnad att tas upp för behandling under våren 2020 och en 

inledande presentation gjordes för förbundsstyrelsens presidium 25 maj. Med 

anledning av coronapandemins agendapåverkan i kommunerna och i förbundet 

gjordes bedömningen att ärendet skulle tas upp igen i samband med 

styrelsekonferensen den 24 september. Förutsättningarna för att genomföra 

uppdraget på det sätt som föreslås i utredningen har dock ändrats under året. 

Årsavgiften till förbundet är under diskussion och coronapandemins eventuella 
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långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

Förbundsledningens bedömning är att det är fel tidpunkt att arbeta för att bygga ny 

verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår.  

 

Istället föreslås en annan arbetsmodell, i likhet med det arbete som pågår i övriga  

kommunalförbund i Västra Götaland. Där arbetar man framgångsrikt med 

kulturen som en integrerad del av tillväxtarbetet. Detta arbete stöds, som framgår 

av utredningen, av VGR. Kommunerna står för medfinansiering i motsvarande 

grad. Inom GR:s medlemskommuner pågår redan idag samverkan inom 

kulturområdet. VGR finansierar denna samverkan med 1 350 tkr och kommunerna 

i GR medfinansierar på motsvarande nivå.  

 

Förslag 

 

Införliva existerande nätverk i GR 

Förbundsdirektörens förslag innebär att det redan existerande nätverket för kultur-

och fritidschefer som finns i GR-området, och som drivs av medlemskommunerna 

med stöd av Västra Götaland, införlivas och hanteras som ett nätverk inom ramen 

för GR:s verksamhet. Finansieringen sker förslagsvis på samma sätt som idag, dvs 

med medel från VGR och från kommunerna. En dialog mellan VGR och GR 

behöver initieras för att säkerställa omfattning och förutsättningar.  Med denna 

utgångspunkt kan sedan arbetet med kulturfrågorna, som en integrerad del av 

tillväxtarbetet i kommunalförbundet, utvecklas i den takt och på det sätt som 

kommunerna finner lämpligt och som resurser/finansiering medger. 

 

Det är vidare förbundsdirektörens uppfattning att en önskvärd utveckling är att 

Göteborgs Stad, som största kommun i förbundet och en motor i den regionala 

utvecklingen, deltar i nätverkets arbete på samma premisser och med samma 

mandat som övriga medlemskommuner i GR, och inte som idag utifrån en 

adjungering. Vid beslut om att införliva nätverket i GR:s organisation bör en 

förfrågan ställas till Göteborgs Stad kring en formaliserad medverkan i nätverket. 

 

Syfte 

Syftet med att införliva nätverket i kommunalförbundet är att uppnå mervärden 

och synergieffekter i gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande, välfärd, 

arbetsmarknad och samhällsbyggnad. Nätverkets arbete fokuseras på kulturfrågor 

och blir en integrerad del av det arbete som är kopplat till regional tillväxt. En 

möjlighet som skapas i det gemensamma arbetet är att växla upp extern 

finansiering inom kulturområdet. Exempel på offentliga finansiärer är EU 

(Kreativa Europa), Statens kulturråd, Vinnova, med flera. 

Uppdrag och organisation  

Förbundsledningens bedömning är att ingen justering behöver göras i 

förbundsordningen, då ett kulturuppdrag ligger i linje med GR:s övriga uppdrag 
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enligt § 3 - att vara till nytta för medlemskommunerna och skapa en attraktiv 

region inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling.  

 

Utifrån dess roll för övergripande samhällsplanering är det förbundsdirektörens 

bedömning att nätverket organisatoriskt bör placeras på avdelningen för miljö och 

samhällsbyggnad. Nätverkets uppdrag har emellertid beröring med alla de 

samverkansområden som är aktuella i förbundet och nätverket förväntas därmed 

arbeta tvärande i organisationen, utifrån vilket sakområde som berörs. 

  

Sedan hösten 2019 sammankallar nätverket kulturpolitiker från alla 

medlemskommunerna 2 ggr/år till ett kulturråd som tar beslut om aktiviteter inom 

den så kallade kulturmiljonen (gemensam finansiering mellan VGR och 

kommunerna) utifrån en tjänstepersonsberedning i nätverket. Förslaget är att den 

hanteringen fortsätter till dess det finns annat förslag på hantering. En möjlig 

utveckling är att kulturrådet skulle kunna fungera som ett beredande organ till 

förbundsstyrelsen. 

  

I de fall tillkommande frågor skulle kräva politiskt ställningstagande föreslås att 

dessa frågor bereds antingen i lämplig styrgrupp utifrån frågans art och att beslut 

fattas i förbundsstyrelsen, alternativt att ärendet går till förbundsstyrelsen direkt 

efter tjänstepersonsberedning. Övriga arbets- och beslutsformer får utvecklas över 

tid.  

 

 

 

 

Helena Söderbäck         Lena Holmlund      Margareta Forsberg   

Förbundsdirektör         Avdelningschef      FoU-chef    

      

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna. 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2020 
Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 
www.goteborgsregionen.se 
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1. Sammanfattning 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020-2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Därutöver har utredaren deltagit i olika 
nätverksmöten och tagit del av en stor mängd skriftligt material som beskriver 
kulturpolitiken utifrån både den statliga, regionala och lokala nivån. 

Nuläge  
Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, region och kommuner.  
I runda tal svarar kommunerna i Västra Götalands län för 50 procent av kostnaderna 
för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent av kostnaderna. 

Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan ett 
tiotal år kulturfrågorna för sina medlemskommuner. Västra Götalandsregionen 
bidrar med 1 miljon kronor per kommunalförbund till kultursatsningar samt 
delfinansierar en tjänst för att driva kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

I Göteborgsregionens kommuner finns ett informellt nätverk som kultur- och 
fritidschefer själva tagit initiativ till. Regionen har ingått en överenskommelse med 
Stenungsunds kommun om delfinansiering av en tjänst och bidrar med 1 miljon 
kronor till kultursatsningar. Ett antal nätverk är kopplade till kultur- och 
fritidscheferna, däribland ett Idrottsråd som Göteborgs stad tagit initiativ till. 

Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför 
Göteborgsregionen inte arbetar med kultur. Utredaren har efterfrågat utredningar, 
skrivelser eller beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens 
diarier. 

Utredningen utgår från den breda definition av kultur som används i den gemensamt 
framtagna kulturstrategin för Västra Götalands län. I strategin beskrivs att kulturella 
upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde för den enskilda individens 
livskvalitet men att kulturen även har betydelse för hälsa, lärande, demokrati, 

103



   

5 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers utveckling. Detta är 
verksamhetsområden som ingår i Göteborgsregionens uppdrag. 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning  
Samtliga intervjupersoner från medlemskommunerna uttrycker en positiv inställning 
till att GR får i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från 
”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”.  

Företrädarna för Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag, men har länge förespråkat att kulturen skulle ingå i förbundets 
ansvarsområde.   

De tre kommunalförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Boråsregionen skulle välkomna 
om Göteborgsregionen fick samma uppdrag som dem och bedömer att det skulle 
underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även med 
andra tillväxtfrågor.  

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Intervjupersonerna ställer sig positiva till ett 
uppdrag till GR i kulturfrågor då det skulle innebära en tydligare plattform för 
samverkan med medlemskommunerna i kulturfrågor. 

Mervärden och nytta för medlemskommunerna  
I intervjuerna ges en rad exempel på delregionala samverkansområden när det 
handlar om kulturfrågor. Utredaren bedömer att dessa är de viktigaste: 

• Samverkan rörande kunskaps- och kompetensutveckling, exempelvis 
fortbildningar, forskning och utveckling, konferenser med mera. 

• Konst- och kultursatsningar som koordineras och samfinansieras. 

• Samverkan rörande strategiska utvecklingsfrågor med övriga sakområden inom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Utredaren delar intervjupersonernas bedömning att samverkan kan ge ekonomiska 
effekter, säkra invånarnas tillgång till kultur i en tid av ekonomiska utmaningar och 
stärka de kulturella och kreativa näringarna i medlemskommunerna. Interkommunal 
samverkan förordas också starkt i den nyligen presenterade kommunutredningen. 
(SOU 2020:8) 

Utredningsuppdraget gäller kultur, men merparten av intervjupersonerna från 
medlemskommunerna har framfört ett starkt önskemål om att även fritidsfrågorna 
ska ingå. I de flesta medlemskommuner organiseras kultur och fritid i en och samma 
avdelning eller förvaltning. 
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Vad innebär förslaget rent konkret? 
Utredningen utmynnar i ett förslag att Göteborgsregionen anställer två 
kulturstrateger med uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med 
medlemskommunerna och samverka med de övriga kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionen.  

Utredaren tar inte ställning till inom vilken avdelning på GR som kulturfunktionen 
skulle ligga eller vilket politiskt forum som skulle ansvara för kulturfrågorna. 

Om GR får ett uppdrag inom kulturområdet är det angeläget att man utvecklar ett 
gränsöverskridande och tvärsektoriellt arbetssätt, då kulturfrågorna har en social 
dimension och koppling till både hälsa, lärande och samhällsbyggnad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna bör beräknas på två heltidstjänster samt kringkostnader för lokaler, 
utrustning med mera. Utredaren bedömer att det finns möjlighet att, i likhet med 
övriga kommunalförbund, ingå en överenskommelse med Västra Götalandsregionen 
om delfinansiering av tjänst samt medel till kultursatsningar. En sådan 
överenskommelse förutsätter dock medfinansiering från medlemskommunerna. 
 

Utredarens sammanfattande bedömning  

– Det finns en bred uppslutning från medlemskommunerna kring att ge 
Göteborgsregionens kommunalförbund ett uppdrag att samordna strategiska 
delregionala kulturfrågor. 

– Det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 
medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. 

I kapitel 10 utvecklas utredarens bedömningar rörande de frågor som formulerades i 
utredningsdirektivet. 
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2. Uppdrag och genomförande 
2.1 Hur utredningen initierades 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020–2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

2.2 Kommunalförbundets uppdrag 
Göteborgsregionens kommunalförbund består av kommunerna Ale, Alingsås, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Göteborgsregionens kommunalförbund har, till skillnad från kommunalförbunden i 
Boråsregionen/Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal, inget uppdrag gällande 
kulturfrågor.  

Enligt förbundsordningen har kommunalförbundet som ändamål att verka för 
samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom 
förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal 
nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet 
är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom 
ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. Förbundet har till uppgift att:  

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser 
kring kompetensförsörjning. 
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, 
remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och 
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
• Verka för regionala verksamheters finansiering. 
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 
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kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma 
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.  

 
Förbundet har två funktioner:  

1. Förbundet är myndighetsutövande inom delar av utbildningsområdet: 
• Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och 
gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende 
gymnasieskolan medlemskommunerna emellan. 
• Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
• Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och 
gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:  
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv  

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra 
områden.  

2.3 Syfte med utredningen 
Utredningen ska ge svar på hur medlemskommunerna ställer sig till att ge GR i 
uppdrag att driva samverkan mellan kommunerna, GR och Västra Götalandsregionen 
i kulturfrågor, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra 
Götalandsregionen på kulturområdet.  

Om medlemskommunerna ställer sig positiva, ska i utredningen konkretiseras vad en 
sådan samverkan i så fall skulle innebära. 

Rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt politiskt 
beslut i medlemskommunerna om en förändring i förbundsordningen där GR får ett 
uttalat uppdrag att samordna delregionala kulturfrågor. 

2.4 Utredningens genomförande 
Utredningen har bedrivits på halvtid under perioden 2019-09-15 till 2020-03-15 av 
en utomstående utredare. Den har finansierats av Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdragsgivare är förbundsstyrelsen via förbundsdirektör 
Helena Söderbäck och ansvarig för projektet inom GR är FoU-chef Margareta 
Forsberg.   

107



   

9 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

Projektledaren har ingen tidigare yrkeserfarenhet inom kulturområdet men har haft 
chefspositioner i såväl Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden som 
Göteborgs stad, och har genomfört ett antal större utredningar. 

Genomförandet har inneburit inläsning av en rad olika dokument som berör 
frågeställningen. Dessa redovisas i bilaga 1. 

Huvudfokus i utredningen ligger på de intervjuer som har genomförts med ett 
femtiotal personer, framför allt företrädare för medlemskommunerna, Västra 
Götalandsregionen och de tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Boråsregionen. I bilaga 2 redovisas vilka personer som intervjuats. I redovisningen av 
intervjuerna anges inga namn, men de olika parternas svar redovisas för sig i de fall 
detta är relevant. 

Medlemskommunernas inställning till ett eventuellt framtida samarbete är 
utredningens huvudfråga och alla kultur-och fritidschefer/motsvarande i de tretton 
medlemskommunerna har intervjuats. I flertalet fall har detta skett genom 
gruppintervjuer, men individuella intervjuer har genomförts med 
förvaltningscheferna för kulturförvaltningen respektive idrotts- och 
föreningsförvaltningen i Göteborg, förvaltningschefen för kultur och fritid i 
Kungsbacka, samt motsvarande chef i Alingsås.  

Intervjuer har dessutom skett med tjänstepersoner från Göteborg & Co och Business 
Region Göteborg. Vidare har projektledaren träffat företrädare för 
stadsledningskontoret i Göteborgs stad. 

Företrädare för de tre kommunalförbunden har gett beskrivningar av sitt konkreta 
arbete med kulturfrågor och värderat de mervärden och synergieffekter som detta 
resulterat i. De som intervjuats är ordförande i kommunalförbundens direktioner, 
kulturstrateger och förbundsdirektörer, samt någon företrädare för 
medlemskommuner i varje delregion. 

Västra Götalandsregionen är en viktig aktör och samarbetspartner när det gäller 
kulturfrågor. Sex olika företrädare har intervjuats, varav två är politiker (nuvarande 
och tidigare ordförande i regionens kulturnämnd), två arbetar inom det centrala 
kulturkansliet och två representerar den nya förvaltningen för kulturutveckling. 

Tio olika företrädare för den politiska nivån har intervjuats, merparten genom 
telefonintervjuer men i två fall vid möten: dels ansvarigt regionråd i Västra 
Götalandsregionen, dels ordföranden i Kulturnämnden i Göteborg. Fem av de 
intervjuade politikerna företräder medlemskommuner i Göteborgsregionen och tre är 
ansvariga för kulturfrågorna i kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Sjuhärad. 

Slutligen har intervjuer skett med tre avdelningschefer på Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Alla intervjupersoner har getts möjlighet att godkänna och i förekommande fall 
revidera minnesanteckningar från intervjuerna. 
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Uppdraget har förankrats och avrapporterats i olika forum så som: 
• nätverk för kultur- och fritidschefer i Göteborgsregionens kommuner 
• nätverk för kulturstrateger i kommunalförbunden 
• nätverk för sektorchefer kultur och fritid; stadsledningskontoret, idrotts- och 
föreningsförvaltningen samt kulturförvaltningen i Göteborg. 

En preliminär avrapportering av utredningens förslag lämnades vid 
förbundsstyrelsens presidium 2020-02-04 samt vid det s.k. Idrottsrådet i 
Göteborgsregionens kommuner 2020-03-20. 

2.5 Utredningens frågeställningar 
I uppdragshandlingen formulerades nedanstående frågeställningar. Dispositionen av 
denna rapport följer i stort sett men inte till hundra procent denna uppställning. 

Bakgrund och nuläge 
• Hur ser nuvarande roll- och ansvarsfördelning inom kulturområdet ut mellan 
kommuner, kommunalförbund, regioner och statliga organ? 
• Vad är bakgrunden till att GR, till skillnad från övriga kommunalförbund i Västra 
Götalandsregionen, inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
• Hur formuleras uppdraget inom kulturområdet i förbundsordningarna för övriga 
kommunalförbund i Västra Götaland? 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning till ett utökat uppdrag för 
GR 
• Hur ser medlemskommunernas förväntningar ut gällande mervärden, 
synergieffekter, resultat och eventuella risker? 
• Hur ser Västra Götalandsregionen på frågan? Vilka fördelar/nackdelar samt 
gränsdragningsfrågor ser man? 

Vad skulle uppdraget till GR innebära? 
• Vilka delar av kulturområdet skulle kunna ingå i uppdraget till GR? 
• Vilka sektorer och samhällsområden berörs indirekt av kulturfrågor? 
• Arbetsformer, befogenheter och mandat – hur skulle ett samverkansuppdrag 
formuleras och genomföras? 
• Finns det något som skiljer kulturområdet från övriga områden där GR idag har ett 
samverkansuppdrag? 
• GR-perspektivet: Vad innebär det för GR att inte ha ett uppdrag på kulturområdet 
idag? Vad skulle ett utökat uppdrag innebära för mervärden och risker?  
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3. Definition av kulturbegreppet 
3.1 Definition av kulturbegreppet 
I denna utredning ska konkretiseras vad ett uppdrag till Göteborgsregionen på 
kulturområdet skulle kunna innebära. Därför blir det viktigt att försöka ringa in 
begreppet kultur.  

En av intervjupersonerna uttryckte det såsom att ”Kultur är allt, men lägger du in allt 
i kulturen blir det inget”. Utredaren kan konstatera att det finns många uttömmande 
beskrivningar av kulturpolitikens syfte, kulturens värde, kulturens innehåll etc och 
att kulturen kan betraktas ur en rad olika ingångar och perspektiv. 

Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde och är viktigt för den 
enskilda individens välbefinnande och livskvalitet. Men kulturen har även ett värde 
för samhällsutvecklingen när den kopplas till demokratifrågor, folkhälsa, lärande, 
hållbar utveckling, stadsutveckling med mera. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för utvecklingen av näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers 
attraktionskraft. 

Den offentliga kulturpolitiken ska medverka till en infrastruktur för kulturen. Med 
detta menas att offentliga institutioner, akademi, föreningsliv, produktionsplatser, 
professionella utövare, arrangörer, lokaler m.fl. bildar ett sammanhållande nät av 
kulturverksamheter som samspelar för att kunna erbjuda kultur till alla invånare.  

På medlemskommunernas webbplatser presenteras ofta kultur tillsammans med 
fritid under rubriken ”Uppleva och göra” alternativt ”Fritid och kultur”. Detta speglar 
att kultur kopplas till upplevelser och aktiviteter. Den statliga myndigheten för 
kulturanalys, som har i uppgift att följa upp effekter av kulturpolitiken, räknar i sin 
beskrivning av kulturvanor upp ett tjugotal olika aktiviteter relaterade till kultur. Här 
ingår allt ifrån att läsa, sjunga, spela teater, gå på bio och gå på museum till att spela 
datorspel, fotografera och syssla med handarbete. 

3.2 Kulturområden som stöds med offentlig finansiering 
Genom den s.k. kultursamverkansmodellen, som beskrivs närmare i kapitel 4, utgår 
statsbidrag till regionerna, som i sin tur fördelar dessa medel till kulturinsatser av 
olika slag. I förordningen räknas sju kulturområden upp: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. hemslöjd. 
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I kulturstrategin för Västra Götaland kompletteras ovanstående områden med 
ytterligare åtta konst- och kulturområden. Det är sådana som kulturorganisationer 
och kommuner pekat ut som prioriterade områden eller sådana som enligt 
reglementet ingår i uppdraget för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Dessa 
områden är enligt rubrikerna i kulturplanen:  

• Medie- och informationskunskap 
• Folkbildning 
• Kulturskola  
• Kreativa och kulturella näringar  
• Nationella minoriteter och teckenspråkiga  
• Yttrandefrihet  
• Internationalisering 
• Idrott. 

3.3 Kulturens koppling till några andra samhällsfrågor 
och politikområden 
I kulturplanerna för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Boråsregionen, med 
flera, framhålls det horisontella perspektivet. Med detta menas att kultur ska 
integreras i all kommunal verksamhet och vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Genom att kulturen vävs in i olika samhällsområden ska ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i skapas. Nedan konkretiseras några av de 
samhällsområden som lyfts fram i olika strategier och planer. 

Kultur och hälsa: Att skapa eller ta del av konst, musik, dans m.m. har en 
dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande, vilket främjar en hållbar livsstil. 
Flera forskningsprojekt pågår om kopplingar mellan kultur och hjärnans utveckling. 
Detta gäller både för barn, vuxna och vid åldrande. 

Kultur och demokrati: Kultur kan stärka den sociala sammanhållningen, bidra till 
förståelse för olikheter och stärka förmågan att kommunicera. Läsförståelse är ett 
fundament för det demokratiska samhället. 

Kultur och integration: Vi lever i ett samhälle som präglas av kulturell mångfald där 
olika språk, uttrycksformer och kulturarv ska ses som en tillgång och kan främja 
integration. 

Kultur och platsers utveckling: Att medvetandegöra och vidareutveckla platsers 
karaktär, historia och kulturarv kan främja näringsliv och besöksnäring, men också 
öka attraktiviteten för de boende, stärka relationen till bygden och skapa en stark 
identitet och profil för orten. 

Kultur och gestaltad livsmiljö: Sverige har antagit en ny, samlad politik för det som 
kallas gestaltade livsmiljöer: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga 
rummet med parker, gator och torg. Målet är att arkitektur, form, design, offentlig 
konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. 
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Kultur och barns utveckling: Barns rättigheter i kulturen har stärkts genom att 
Sverige antagit barnkonventionen som lag. Några prioriterade områden är att främja 
kulturskolor, utveckla bibliotekens roll, använda digitaliseringen för eget skapande, 
stimulera ungas filmintresse med mera.  
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4. Roll och ansvarsfördelning 
mellan viktiga aktörer 
4.1 Utgångspunkt 
Samverkan mellan olika administrativa nivåer och politikområden är av avgörande 
betydelse för att möta människors behov och olika samhällsförändringar. Detta gäller 
inte minst inom kulturområdet. I detta kapitel redovisas i korthet roll- och 
ansvarsfördelning mellan stat, region, kommunalförbund och kommuner när det 
gäller den offentligt drivna kulturen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den offentliga finansieringen av kulturen, och 
avslutas med ett avsnitt rörande bakgrunden till att Göteborgsregionen, till skillnad 
från de tre övriga kommunalförbunden i länet, inte haft ett uppdrag att driva 
samverkan rörande kulturfrågor. 

De aktörer som framför allt är berörda av denna utredning är Göteborgsregionens 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden i länet och Västra 
Götalandsregionen. Indirekt berörs även statliga institutioner samt det fria och det 
ideella kulturlivet. I förlängningen finns även vissa internationella kopplingar bland 
annat till EU. 

4.2 Den offentliga finansieringen av kulturen 
För att förstå rollfördelningen är det viktigt att känna till hur kulturen finansieras. I 
november 2019 publicerade Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de 
offentliga utgifterna för kultur. Tidigare år har även uppskattningar av den privata 
konsumtionen av kultur presenterats, men sådana uppgifter sammanställs inte 
längre. 

Statistiken visar bland annat att de sammanlagda kulturutgifterna hos stat, regioner 
och kommuner år 2018 uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarade 
2 935 kronor per invånare.  

Statens samlade kulturbudget uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en ökning 
med 8,2 procent jämfört med 2017. Hälften av de ökade utgifterna stod 
folkbildningen för och resterande ökning bestod bland annat av ökade anslag till 
allmän kulturverksamhet, samt bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. En stor 
ökning syntes också inom området bildkonst, arkitektur, form och design där 
anslagen ökade med 42 procent.  

Regionernas utgifter för kultur var sammanlagt 4,5 miljarder kronor, vilket var en 
minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Regionernas utgifter indelas i 
fyra huvudområden: scenkonst, museer, folkhögskolor och övrigt. 

Kommunernas utgifter för kultur 2018 uppgick till sammanlagt 11,9 miljarder 
kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent. Kulturutgifternas andel av 
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kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. Kostnaderna fördelas på fyra 
huvudområden: bibliotek, allmän kulturverksamhet, kulturskola/musikskola och 
stöd till studieorganisationer. 

Kulturens andel av statsbudgeten utgör 2,16 procent, av regionernas medel utgör 
kulturen 1,46 procent och av de kommunala medlen 1,38 procent.  
 

Tabell 1. Offentliga kostnader för kultur 

 
 

  
Sverige 2018 Västra Götalands län 2018 
Stat 13 599 tkr Statligt bidrag i 

kultursamverkansmodellen 
318 tkr  

Regioner 4 500 tkr Västra Götalandsregionen, 
nettokostnad 

1 197 tkr  

Kommuner 11 928 tkr  Kommunerna, nettokostnad  1 927 tkr  
 

I de statliga kostnaderna för Västra Götalands län redovisas här endast de medel som 
tillförs genom den statliga kultursamverkansmodellen. Merparten av den statliga 
finansieringen går till andra ändamål. 

På Västra Götalandsregionens webbplats finns en kort film om 
kultursamverkansmodellen där det anges att kommunerna i runda tal svarar för 50 
procent av kostnaderna för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent 
av kostnaderna i vårt län. Staten, regionen och kommunerna lägger tillsammans ca 
3,9 miljarder kronor på kultur i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen satsar i snitt 685 kronor per invånare på kultur medan 
kommunerna i Västra Götaland tillsammans satsar i snitt 1 115 kronor per invånare 
på kultur.  

4.3 Statens roll i kulturen 
Ytterst är det kulturdepartementet som svarar för den statliga kulturpolitiken. Till 
Kulturdepartementets ansvarsområden hör närmare 50 olika myndigheter, varav fler 
än 30 utgör museer med statlig finansiering. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 
är viktiga myndigheter inom kulturarvsområdet, liksom Svenska filminstitutet på 
filmområdet. Statliga institutioner fördelar även medel direkt till konstnärer, fria 
aktörer och kulturtidskrifter. 

Den för denna utredning viktigaste aspekten på statens roll är 
kultursamverkansmodellen, som presenteras nedan.  

Statens roll i kultursamverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen bygger på ett statligt beslut 2010-12-22 i ”Förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet”. 
Kultursamverkansmodellen har successivt införts i alla landets regioner och innebär 
att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional 
kulturverksamhet. 
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Det är Statens kulturråd om ansvarar för kultursamverkansmodellen. De statliga 
medlen betalas ut i samlad form till regionerna som ansvarar för fördelningen till 
regionala och lokala kulturverksamheter. Tidigare avgjorde regeringen vilka 
regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd och dessa fick var och en 
söka stöd från Kulturrådet. Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar 
och variationer. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering av kulturpolitiken. 

Som nämnts tidigare anges i den förordning som reglerar kultursamverkansmodellen 
vilka områden som ska ingå: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. främjande av hemslöjd. 

Ett villkor för att få tillgång till medlen är att varje region utarbetar en regional 
kulturplan i samverkan med länets kommuner. Regionerna för en dialog med 
kommuner, samt samråder med institutioner, det fria kulturlivet och civilsamhället 
för att identifiera gemensamma ambitioner i ett regionalt helhetsperspektiv.  

4.4 Västra Götalandsregionens roll inom kulturen 
Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom en sammanslagning av landstingen i 
Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohus län samt delar av Göteborgs stad.  
Regionen fick förutom ansvaret för hälso- och sjukvården med mera även ett 
utvecklingsuppdrag för kultur, miljö och regionutveckling. 

Regionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för 
hela Västra Götaland. Uppdraget innebär bland annat att svara för strategiskt 
utvecklingsarbete inom kulturområdet och besluta om uppdrag och ekonomiska 
bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland.  

Västra Götalandsregionen är också ägare till eller finansierar flera kulturinstitutioner. 
De helägda bolag som är knutna till kulturnämnden utgörs av Göteborgsoperan AB, 
Göteborgs symfoniker AB, Film i Väst AB samt Regionteater Väst AB. I 
kulturnämnden ingår även en förvaltning och sex helägda folkhögskolor.  

Det övergripande styrdokumentet är Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023. I 
kulturstrategin ingår en regional kulturplan, en regional biblioteksplan och en bilaga 
avseende kulturnämndens stöd och uppdrag, med en förteckning över de 
verksamheter som vid publiceringsdatumet uppbär stöd från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. 
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Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har en budget 2020 på 1 537 miljoner 
kronor. Av dessa finansieras 1 201 miljoner genom regionbidrag och resterande 336 
miljoner kommer från statsbidrag genom kultursamverkansmodellen. 

Beredningen för hållbar utveckling, BHU, är det politiska samverkansorganet för 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i frågor kring hållbar utveckling, där 
kulturfrågorna ingår. BHU initierar och bereder övergripande, strategiska frågor för 
kulturen i Västra Götaland inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Överenskommelser med kommunalförbunden 

Västra Götalandsregionen, som till invånarantalet är landets största region, 
samverkar med kommunerna genom kommunalförbunden i Boråsregionen, 
Skaraborg, Fyrbodal och Göteborgsregionen. Västra Götalandsregionens 
miljönämnd, kulturnämnd och regionsutvecklingsnämnd har skriftliga 
överenskommelser med de fyra kommunalförbunden, men i Göteborgsregionens fall 
omfattar överenskommelsen inte kulturfrågorna. Se punkt 4.6. 

Det är viktigt att betona att regionala och statliga medel fördelas till verksamheter 
som är geografiskt spridda i hela regionen oavsett om kommunalförbunden har 
kultur som verksamhetsområde i sitt uppdrag från medlemskommunerna. Medel till 
kommunalt ägda verksamheter fördelas ofta genom enskilda överläggningar med 
respektive part. 

4.5 Kommunalförbunden i Västra Götalands län 
De fyra delregionala kommunalförbunden har en nyckelroll i frågor som rör 
samverkan mellan de ingående medlemskommunerna och med Västra 
Götalandsregionen. Kommunalförbunden har funnits ett tjugotal år. Skapandet av 
förbunden hade ett visst samband med Västra Götalandsregionens bildande, då det 
gav en formell struktur för den gemensamma uppgiften att tillvarata 
medlemskommunernas intressen.  

• Göteborgsregionens kommunalförbund bildades i sin nuvarande form 1995 
• Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 
• Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 
• Skaraborgs kommunalförbund bildades 2006/2007  

I samtliga fall byggde de nybildade kommunalförbunden vidare på tidigare 
kommunförbund, som slogs samman, eller på olika ideella föreningar och 
intresseorganisationer som tidigare bedrivit interkommunal samverkan.  

På uppdrag av de fyra kommunalförbunden bildades 2000 organisationen VästKom. 
Verksamhetens ändamål beskrivs i stadgarna. VästKom ska på regional nivå 
företräda och samordna kommunernas intressen. Uppgifterna är:  

• Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra 
Götalandsregionen, andra länsorgan och statliga organ. 
• Att biträda medlemmarna i förhandlingar med samma organ. 
• Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som 
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berör kommunerna. 
• Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk 
för kommunal samverkan.    

 
Tabell 2. Befolkningstal 2019  

Befolkningstal 2019  
Skaraborgs kommunalförbund 268 501 

Boråsregionens kommunalförbund 226 332 

Fyrbodals kommunalförbund 274 656 

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 040 680 

–  varav Göteborgs stad 578 350 
 

En stor andel av befolkningen bor i kommunerna i Göteborgsregionen, där Göteborgs 
stad är den i särklass största kommunen. Även om Göteborgs stad räknas bort är 
Göteborgsregionen befolkningsmässigt betydligt större än de andra tre 
kommunalförbunden. 

Kommunalförbunden och kulturen 

Alla kommunalförbund har en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om 
samverkan, finansiering och genomförande av det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. Den innebär att Västra Götalandsregionen avsätter medel från 
Regionutvecklingsnämnden, Miljönämnden och Kulturnämnden till 
kommunalförbunden för insatser inom respektive område. Här skiljer sig 
Göteborgsregionens kommunalförbund i den meningen att överenskommelsen inte 
omfattar kulturområdet.  

4.6 Kommunernas roll och ansvar för kulturverksamhet 
Kommunerna i Västra Götaland satsade 2018 tillsammans 1,9 miljarder kronor på 
kulturverksamheter. I likhet med landet i övrigt avser de stora posterna i 
kommunernas kulturkostnader bibliotek, allmän kulturverksamhet och 
kulturskola/musikskola. Även stöd till studieorganisationer ingår i kommunernas 
kostnader.  

Varje kommun ska enligt lag ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och 
främja läsning och tillgång till litteratur. I övrigt är kommunernas kulturverksamhet 
inte lagstadgad. 

Kultur- och fritidschefsnätverket  

Då Göteborgsregionen inte samordnar kulturfrågorna finns sedan ett tiotal år en 
särskild överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och ett nätverk för 
kultur- och fritidschefer i kommunerna i Göteborgsregionen: Överenskommelse om 
samverkan och finansiering genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av 
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Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 samt Regional kulturstrategi för 
Västra Götaland 2020–2023. 

Formellt gäller överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 
Stenungsunds kommun. Tidigare år har det varit Partille, Mölndals och Tjörns 
kommuner som varit part i överenskommelsen och haft arbetsgivaransvaret för den 
deltidstjänst som ska delfinansieras av regionens tillväxtmedel. Den nu gällande 
överenskommelsen avser perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31. 

Till sitt innehåll motsvarar överenskommelsen med Stenungsund i stort sett de som 
gäller för de övriga kommunalförbunden. Samma formulering finns när det gäller 
målet med samverkan, respektive parts åtagande, principer för medfinansiering med 
50 procent samt krav på återrapportering av genomförda insatser. 

En skillnad är att Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter totalt 1,55 
miljoner kronor för insatser inom kulturutveckling till kommunalförbunden i 
Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen, men endast 1,35 miljoner till kultur- och 
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. I båda fallen ska 1 miljon kronor gå till 
kulturinsatser (”kulturmiljonen”) och resterande medel användas till delfinansiering 
av en tjänst.  

En annan skillnad är att det inte finns något politiskt forum som har det yttersta 
ansvaret för de beslut som fattas. Vidare att den största medlemskommunen, 
Göteborgs stad, i perioder inte har haft någon representant i kultur- och 
fritidschefsnätverket.  

Överenskommelsen finns i sin helhet i Bilaga 3. I kapitel 5 redovisas hur 
medlemskommunerna och i kapitel 8 hur Västra Götalandsregionen ser på 
nuvarande överenskommelse. 

Övriga nätverk för samverkan mellan kommunerna i 
Göteborgsregionen 

På uppdrag av kultur- och fritidschefsnätverket finns i Göteborgsregionen följande 
nätverk:  
• Nätverk för bibliotekschefer 
• Nätverk för kulturskolechefer 
• Nätverk för föreningssamordnare 
• Nätverk för kultursamordnare. 

Vidare finns Idrottsrådet där det, till skillnad från andra nätverk, ingår politiker. 
Idrottsrådets uppdrag beskrivs i avsitt 6.8. 
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4.7 Vad är bakgrunden till att GR inte haft ett uppdrag 
inom kulturområdet? 
Det har inte gått att finna någon formell dokumentation som handlar om när 
Göteborgsregionen, till skillnad från de andra förbunden, valde att inte ingå en 
överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samverkan runt 
kultursamverkansmodellen. Utredaren har efterfrågat utredningar, skrivelser eller 
beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens diarier.  

En förklaring kan vara att den statliga förordningen om kultursamverkan förutsätter 
att regionerna ska samverka med kommunerna, men det finns inget krav att 
kulturfrågor därmed ska ingå i kommunalförbundens verksamhet. 
Medlemskommunerna i Göteborgsregionen kunde fritt välja att stå utanför, utan 
någon särskild utredning, medan de andra kommunalförbunden byggde vidare på de 
samverkansformer som utvecklats genom regional utveckling mellan Västra 
Götalandsregionen och de kommunalförbunden utan att de gjorde någon förändring i 
sina förbundsordningar. 

Många intervjupersoner har reflekterat över varför GR inte haft ett 
samordningsuppdrag runt kultur, i liket med de övriga kommunalförbunden. I 
intervjuerna framförs olika typer av spekulationer runt detta och det framgår att 
kulturen länge varit en fråga som ”funnits i kulisserna”. Några menar att det uppstod 
frågeteckens runt kulturen redan vid regionbildningen. Andra framför att det inte 
funnits ett stöd från medlemskommunerna för att GR skulle samordna 
kulturfrågorna och att tveksamheten särskilt skulle ha kommit från Göteborgs stad. 

  

  

119



   

21 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

5. Intervjuresultat: Varför 
samverka? 
5.1 Medlemskommunernas syn på att ge GR ett uppdrag 
att samordna kulturfrågor 
Kapitlen 5–9 bygger på intervjuresultat.  

Göteborgsregionens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov. Detta 
innebär att medlemskommunerna är de främsta intressenterna i denna utredning.   

Inledningsvis kan sägas att samtliga intervjupersoner i medlemskommunerna ställer 
sig positiva till att GR får ett uppdrag. Uppfattningen varierar från ”angelägen” till 
”försiktigt positiv”. Några uttrycker att ”vi har tidigare sagt ’varför ska GR jobba med 
kulturfrågor?’ men nu säger vi ’varför ska GR inte göra det?’ ”. 

Den samfällda uppfattningen är något oväntad med tanke på att Göteborgsregionen 
stått utanför samarbetet rörande kultur under lång tid. Det sammantagna intrycket 
är att svängningen beror på att kommunerna i Göteborgsregionen fått allt fler 
beröringspunkter, att kulturpolitiken inbegriper allt fler frågor samt att kommunerna 
står inför komplexa utmaningar inte minst inom det ekonomiska området.  

De motiv för samverkan som framförs i intervjuerna handlar i grunden om 
ekonomisk effektivitet, ökad kvalitet och mervärden för kommuninvånarna. I nästa 
kapitel konkretiseras inom vilka områden det anses finnas en potential för att 
realisera dessa mervärden. 

Många kommuner framhåller värdet med att formalisera den samverkan som redan 
finns genom kultur- och fritidschefernas nätverk. Överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och kultur- och fritidschefsnätverket uppfattas som en 
speciallösning eller en kompromiss. Att lyfta denna samverkan till GR och skapa en 
politisk förankring av kulturfrågorna förväntas ge ett högre reellt utbyte av de 
samverkansmöten som redan sker. 

Genom koordinerade insatser och långsiktigt hållbara strukturer, menar man, skulle 
kulturarbetet och implementeringen av kulturpolitiken få en gemensam plattform. 
Dagens nätverk, som flyttar runt mellan olika värdkommuner, ger inte samma 
kontinuitet. De koordinerade insatserna skulle kunna tydliggöra den kommunala 
positionen. Att det inte finns något forum på politisk nivå för att lyfta gemensamma 
utvecklingsfrågor inom kulturen upplevs som en brist.  

Vidare framförs att det skulle skapa en likhet med de övriga kommunalförbunden. 
Att GR just inom kulturområdet står utanför samverkan bedöms vara en nackdel. 
Kommunalförbundet skulle kunna bli den länk mellan den lokala och den regionala 
nivån, som nu saknas. Kulturstrategi Västra Götaland är ett dokument som utarbetats 
av regionen i samverkan med kommunerna. Ett kulturuppdrag till GR skulle stärka 
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möjligheterna att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat genomförande av 
kulturstrategin. 

Kultur- och fritidscheferna ser även ett behov av att lyfta kulturfrågorna i de 
sammanhang där beslut fattas. Ett återkommande motiv för samverkan är att skapa 
nya gränsöverskridande nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet 
med övriga politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Slutligen finns en önskan att i högre grad kunna påverka processen när det gäller 
kultursamverkansmodellen. Här handlar det bland annat om att föra en dialog med 
Västra Götalandsregion om upplevda brister och oönskade konsekvenser i modellen. 
I vissa fall är det de mindre kommunernas behov som behöver lyftas fram och i vissa 
fall storstadsområdets speciella förutsättningar. 

Påverkansfrågorna har kommit upp i många intervjuer. Sättet att påverka handlar 
dels om att kunna lyfta frågor politiskt, dels om att kraftsamla runt riktigt 
välgrundade remissvar i fler frågor än idag. Det gäller remisser om kultur, men också 
remisser om för kulturen närliggande frågor, som turism, platsutveckling, demokrati, 
lärande med mera. 

5.2 Kungsbackas syn på att ge GR ett uppdrag rörande 
kultur 
Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men är även en del av 
Hallands län. Det innebär att kommunens företrädare deltar i samverkan i två olika 
sammanhang. Kungsbacka tar inte del av den miljon som Västra Götalandsregionen 
tillskjuter för kultursatsningar till kommunerna i länet. 

Från Kungsbacka har dels en tjänsteperson, dels en politiker intervjuats. Båda ser 
positivt på att GR skulle åta sig kulturfrågorna. Kungsbacka kommun arbetar redan 
idag med att integrera olika politikområden och formulera gemensamma mål för 
stadens förvaltningar. Man anser det viktigt och naturligt att Göteborgsregionen, som 
har så många andra viktiga samhällsuppdrag, integrerar kulturfrågorna i det 
övergripande arbetet med hållbarhet och regionutveckling. 

5.3 Göteborgs stads syn på att ge GR ett uppdrag 
rörande kultur 
Remissvaret från Göteborgs stad, rörande GR:s strategiska inriktning, ligger till 
grund för att denna utredning initierades. I intervjuerna framkommer en utbredd 
uppfattning om att Göteborg tidigare inte velat att GR ska ha ett uppdrag rörande 
kultur medan övriga medlemskommuner varit splittrade och inte valt att driva 
frågan.  

Intervjuer har genomförts med sju personer med olika uppdrag inom Göteborgs stad. 
Från kulturnämnden har ordföranden, direktören och avdelningschefen för 
strategifrågor intervjuats. Med anledning av att många intervjupersoner lyfte värdet 
av kommunernas Idrottsråd intervjuades även förvaltningschefen och 
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verksamhetsstrategen i Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning, som svarar för 
samordning av detsamma. Strategerna från både kulturförvaltningen och idrotts- och 
föreningsförvaltningen är adjungerade till kultur- och fritidschefsnätverket i 
Göteborgsregionen. 

Vidare har två personer från Göteborgs Stadsledningskontor intervjuats. Slutligen 
har utredaren medverkat i ett möte med alla sektorchefer inom kultur och fritid i 
Göteborgs stad där även andra förvaltningar som berörs av frågan var 
representerade. 

Det är viktigt att slå fast att Göteborg har en särställning i kommunalförbundet och i 
kraft av sin storlek andra behov, resurser och förutsättningar än övriga kommuner. 
Stadens befolkning utgör 56 procent av Göteborgsregionens befolkningsunderlag. 
Göteborg har en mer komplex organisation än mindre kommuner, och intern 
samverkan mellan kulturförvaltningen, stadsdelarna och andra förvaltningar behöver 
ofta prioriteras. Stadsledningskontoret har tjänstepersoner inom kulturområdet som 
främst arbetar med de centralt placerade politikerna i staden. 

Synen på vad Göteborg har att vinna på samverkan har naturligtvis varit avgörande. 
Göteborg har stora egna resurser och har tidigare gjort bedömningen att de mindre 
kommunerna skulle ha mer fördelar av samverkan än Göteborg. Vidare skapade 
Göteborg i samband med regionbildningen andra organisationer med uppdrag inom 
områden som tangerar kulturområdet. Business Region Göteborg, BRG, arbetar med 
näringslivsutveckling för Göteborgs stad men också i ett regionalt perspektiv och 
Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Båda dessa 
organisationer har samverkansavtal med, och sedan många år ett nära samarbete 
med, Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Anledningen till att Göteborg i maj 2019 lyfte in kulturen i ovan nämnda remissvar 
till GR är inte fullständigt klarlagd, men indikerar att diskussionen i Göteborg nu 
öppnats för nya överväganden i relation till frågan.   

De motiv för samverkan som framförs från Göteborg i intervjuerna är att 
kranskommunerna och Göteborg allt mer växer ihop, att kommuninvånarna inte ser 
några geografiska och administrativa gränser samt att samordnade satsningar inom 
kulturområdet skulle kunna ge ekonomiska vinster. 

Vidare framförs att både kulturförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen 
i Göteborg kommer att få förändrade uppdrag när nuvarande organisation med 
stadsdelsnämnder upphör. Den biblioteksverksamhet som stadsdelsnämnderna 
tidigare ansvarade för har överförts till kulturnämnden, medan idrotts- och 
föreningsförvaltningen föreslås få ett samordnande ansvar för stadens stöd till 
föreningsliv och civilsamhällets aktörer, inklusive kulturaktörer. Vidare får de fyra 
föreslagna förvaltningarna för individ- och familjeomsorg ansvar för viss 
fritidsverksamhet. Behovet av samverkan både inom staden och med andra 
kommuner kommer att kvarstå efter dessa organisationsförändringar. 

De två tjänstepersoner inom kulturförvaltningen som intervjuats uttrycker en 
försiktigt positiv inställning till att GR får ett samordningsuppdrag. De förmedlar att 
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den avvaktande inställningen i grunden handlat om vem som ska företräda Göteborg 
i förhandlingar med Västra Götalandsregionen, inte om samverkan mellan 
kommunerna i Göteborgsregionen i sig. 

De två tjänstepersonerna inom idrotts- och föreningsförvaltningen som intervjuats är 
medvetna om att detta utredningsuppdrag initialt endast handlade om kulturfrågor. 
De vill ändå uppmärksamma att det finns uppenbara beröringspunkter mellan kultur 
och fritid. Vidare betonar de att det s.k. Idrottsrådet, som består av politiker och 
tjänstepersoner från kommunerna i Göteborgsregionen och administreras av idrotts- 
och föreningsförvaltningen i Göteborg, skulle få en mer lämplig tillhörighet om det 
knyts till GR än administreras av Göteborg. 

De tio sektorcheferna inom kultur och fritid, som arbetar inom stadsdelarna, har inte 
intervjuats var för sig, utan dialogen har förts i grupp. Vid ett möte i december 
förmedlade de ett stort intresse för samverkan med GR. Ett medskick var att även 
fritidsfrågorna borde ingå i uppdraget till GR. 

5.4 Business Region Göteborg och Göteborg & Co 
Business Region Göteborg är ett av Göteborgs stad helägt bolag. Det har funnits ett 
etablerat samarbete med GR under många år. Det senaste samverkansavtalet mellan 
BRG och GR, som är en uppdatering av tidigare avtal, ingicks 2018. Enligt detta ska 
BRG stödja Göteborgsregionens medlemskommuner i deras lokala arbete med 
näringslivsutveckling. I utredningen har en företrädare för Business Region Göteborg 
intervjuats. Han har ett särskilt ansvar för företag inom kultursektorn, däribland 
både renodlade kulturutövare och reklamföretag, arkitekter, filmskapare, 
dataspelsutvecklare med mera.  

I samtalet framförs flera olika motiv för att GR skulle åta sig att samordna 
kulturfrågorna. Göteborgsregionen skulle till exempel kunna profilera sig ännu mer 
på kulturområdet och kulturutövarna skulle kunna få bättre stöd. Ett gemensamt 
utvecklingsområde som nämns är kommunala upphandlingar. ”För kulturutövare är 
det kommunala regelsystemet ibland hämmande, till exempel LOU. De som skriver 
bäst anbud är inte alltid de bästa kulturutövarna. Genom att vi som offentliga aktörer 
tar ett ansvar kan fler talanger komma fram. Det blir vitaliserande och berikande för 
kulturlivet.”  

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs stad. Uppdraget är att utgöra en 
plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i 
arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft.  

Även mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co har länge funnits ett etablerat 
samarbete. År 2019 uppdaterades samverkansavtalet mellan GR och Göteborg & Co.  
I detta anges att GR, Business Region Göteborg och Göteborg & Co, alla tre, med 
kompletterande uppdrag, är involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att 
kopplingen dessa aktörer emellan stärks, tydliggörs besöksnäringen som en del av 
näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.  
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Företrädaren för Göteborg & Co, som framför allt arbetar med evenemang, uttrycker 
ett intresse för att samverka med medlemskommunerna genom ett nätverk knutet till 
GR. Bolagets uppdrag gäller redan nu hela Göteborgsregionen, men det finns 
ytterligare potentialer genom att utnyttja organisationernas kontaktnät och resurser 
mer systematiskt. Exempelvis saknar Göteborg arenor och lokaler för vissa 
evenemang och ser gärna ett samutnyttjande av anläggningar i kranskommunerna. 
Så sker idag när det exempelvis gäller Partille arena vilket bedöms vara till ömsesidig 
nytta för kommunerna. Vidare nämns idéer om att initiera olika gemensamma 
kultur- och musikarrangemang i till exempel kustområdena, vilket skulle stärka 
besöksnäringen. 

5.5 Har stora, medelstora och små kommuner samma 
syn på mervärdet med kultursamverkan inom GR? 
Göteborgsregionen består av storstaden Göteborg, kranskommunerna som i ett 
nationellt perspektiv kan anses vara medelstora och ett antal mindre kommuner. Det 
finns vissa skillnader mellan vad stora och små kommuner förmedlar i den här 
utredningen, men inte så stora som kunde förväntas med tanke på att kommunerna 
har olika förutsättningar och behov.  

Att hjälpas åt att hantera ekonomiska utmaningar har påtalats av nästan alla 
kommunföreträdare. Några av de minsta kommunerna vittnar om att planerade 
kultursatsningar ifrågasätts, men även i stora kommuner som Göteborg sker 
ekonomiska åtstramningar inom kulturområdet. Några företrädare för 
kranskommunerna närmast Göteborg säger att de hittills nog varit gynnande, men att 
även de nu står inför ekonomiska utmaningar.  

En liten skillnad kan noteras mellan stora och små kommuner i var man lägger fokus 
för samverkan. De mindre kommunerna efterfrågar i större utsträckning 
kunskapsutbyte mellan kommunerna samt möjligheten att göra gemensamma 
satsningar. De befarar att kommunerna helt enkelt inte kommer att ha råd att 
upprätthålla kulturarbete av hög kvalitet på egen hand. De större kommunerna runt 
Göteborg, som befinner sig i expansiva faser, efterfrågar i högre grad möjligheter att 
samverka strategiskt med andra politikområden, till exempel när det gäller 
stadsutveckling. 

Flera intervjupersoner från både medelstora och små kommuner förmedlar att ”vi vill 
inte åka snålskjuts på Göteborg”. Uppfattningen är att det kommer att bli en win-
win-situation, där även Göteborg med sina stora kulturinstitutioner kan nå fördelar 
av ett samarbete.  
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5.6 Det politiska perspektivet 
I utredningen har sammanlagt tio politiker intervjuats. Fem av dem företräder 
medlemskommunerna. Övriga representerar Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregionen och Fyrbodal. 

De politiker i medlemskommunerna som har intervjuats är ordförande i sin 
kommuns kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande. Det politiska uppdraget 
kräver ett helhetsperspektiv och rollen som politiker innebär att verka på många olika 
nivåer och i skilda sammanhang. Ibland företräder man sitt parti, ibland en 
kommunal förvaltning, ibland kommunen som helhet och ibland verkar man i ett 
regionalt sammanhang. I intervjuerna med politikerna framkommer att det i rollen 
som politiker blir en vana att kunna skifta fokus. 

De fem intervjuade politikerna i medlemskommunerna är överlag positiva till att 
Göteborgsregionen skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågorna. Någon säger 
att det blir win-win för alla kommuner, även om stora och små kommuner kan ha 
olika förutsättningar.  

Det upplevs som en nackdel att kultur- och fritidschefsnätverket inte haft en politisk 
koppling. Ett exempel är att när beslut om ”kulturmiljonen” ska fattas så finns det 
inget interkommunalt forum som kan ta politiskt ansvar för frågan. I december 2019 
samlades kulturpolitiker från Göteborgsregionens kommuner i Stenungsund till ett 
särskilt inkallat möte för att besluta om den så kallade kulturmiljonen, men formalia 
kring beslutsprocessen upplevdes inte som fullständigt klar. 

Även den intervjuade politikern från Göteborg är positiv till samverkan, men med 
reservation för att Göteborg även i fortsättningen behöver ha ett eget forum för 
överläggningar med Västra Götalandsregionen. Göteborg är huvudman för flera stora 
institutioner som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och de presidiemöten 
som hålls två gånger om året bör fortsätta att finnas. 

Flera intervjupersoner har väckt frågor om hur den politiska styrningen skulle gå till 
inom GR. Skulle det bildas en egen politisk styrgrupp eller skulle kulturen ligga under 
någon av de befintliga styrgrupperna i GR?  

Det har inte framkommit att partipolitiska skillnader i synen på kulturpolitiken i 
någon nämnvärd utsträckning har påverkat det politiska arbetet. Däremot berörs mer 
principiella frågor i flera av intervjuerna. Många har lyft värdet av att politikerna 
håller sig på ”armlängds avstånd” och har tillit till utförarnas konstnärliga innehåll, 
produktion och utformning. Andra har uttryckt att politiker ibland tenderar att bli 
alltför försiktiga och skulle välkomna sakliga och fördjupade diskussioner om 
kulturens innehåll och konstnärliga kvalitet, som inte hotar kulturens integritet. 

Flera har antytt att den polarisering som i ökande grad kommit att känneteckna 
samhällsdebatten kommer att påverka politiken i allt större utsträckning framöver. 
Kulturpolitiken ska främja demokratisk öppenhet, konstnärlig frihet och regional 
profilering. Skillnader mellan land och stad och mellan olika socioekonomiska 
grupper väcker frågor om hur kulturpolitiken kan ge förutsättningar för ett levande 
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kulturliv för alla. Flera betonar att det politiska samtalet mellan kommunerna runt 
kultur blir allt viktigare och att det därför behövs en politisk arena i 
Göteborgsregionen. 

5.7 Risker och farhågor inför samverkansuppdraget 
Det har överlag inte framkommit några särskilda, uttalade risker och farhågor, utöver 
de fallgropar som alltid finns när kommuner och administrativa nivåer ska 
organisera sig för samverkan.  

Om GR skulle anförtros ett samordnande uppdrag i kulturfrågor av 
medlemskommunerna så skulle det innebära en komplettering av den delregionala 
samverkansstrukturen. I samverkan finns alltid en risk för oklarheter rörande 
mandat, inflytande och beslutsfrågor. Flera påtalar att tjänstepersoner och politiker 
inledningsvis måste lägga tid på att diskutera inom vilka områden som samverkan 
kan ge mervärden i just denna delregion. Det måste finnas ett tydligt mål för vad man 
ska åstadkomma. 

En risk som framförs är förväntningar på omedelbara resultat. I de övriga 
kommunalförbunden har arbetsformer och prioriteringar växt fram successivt under 
lång tid och de konkreta effekterna av arbetet har blivit tydligare efter hand. Vissa 
menar att tid behöver läggas på att noga diskutera delregionens prioriteringar och 
kommunernas ambitionsnivåer i samverkan, medan andra förväntar sig ett arbetssätt 
som snabbt ger tydliga resultat.  

Det finns en inneboende konflikt mellan det kommunala självstyret och möjligheten 
att realisera samverkansvinster. Flera kulturchefer betonar att ”vi måste ge GR 
mandat att driva frågorna och då måste vi själva se till att prioritera närvaron vid 
samverkans- och projektmöten”. Kommunernas representanter måste ha ett mandat 
från sin kommun och ett ansvar för att förankra principiellt viktiga frågor i 
hemkommunen.  

Det finns en insikt om att tillskapandet av ett nytt samverkansområde kan kosta 
pengar, samtidigt som man tänker sig att det kan ha långsiktigt positiva 
konsekvenser. ”Det måste löna sig att lägga detta på GR. Genom en kraftsamling kan 
det ge ekonomiska effekter på sikt”.  

Många har påmint om att det finns en erfarenhet av att driva samverkansfrågor i GR, 
som kan bli till stöd om och i så fall när kulturfunktionen ska finna sin roll. Inom GR 
finns en vana vid att balansera behov från stora och små kommuner. Att bygga vidare 
på erfarenheter från kultur- och fritidschefernas nätverk skulle sannolikt kunna 
förkorta startsträckan.  

Det finns en stor förväntan från övriga medlemskommuner inför att få med 
Göteborgs stad i samverkan, men det kan också märkas en viss oro för att Göteborg 
skulle få en alltför tongivande roll. 

En risk som påtalas är om GR inte förmår att utveckla ett arbetssätt om fungerar 
gränsöverskridande mellan välfärdsfrågor, utbildning och samhällsfrågor. ”Det är 
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viktigt att GR inte cementerar ett stuprörstänkande, att man tar sig an kulturfrågorna 
på ett sätt som ger måluppfyllelse. Den högsta nivån får inte jobba på ett sätt som vi 
har lämnat.” 
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6. Samverkan kring Vad? 
6.1 Inledning 
I detta kapitel ligger fokus på vad medlemskommunerna skulle kunna samverka 
kring, alltså inom vilka kulturområden medlemskommunerna ser en potential och ett 
förväntat mervärde. Vilka frågor vinner på att hanteras i en delregional kontext? 
Vilka förflyttningar skulle en formaliserad samverkan kunna bidra till? 

För uppdragsgivaren GR har det varit viktigt att utredningen tydliggör vad GR 
förväntas åstadkomma. ”Samverkan är en metod för att åstadkomma resultat”. 

I kapitel 9 redovisas vad de övriga kommunalförbunden ser för mervärden med 
kultursamverkan. Eftersom de redan bedriver samverkan inom området, ligger 
tyngdpunkten i redogörelsen på deras erfarenheter, effekter och resultat. 

Utredaren har uppmanat intervjupersonerna att särskilt fokusera på vilken skillnad 
ett formellt samverkansuppdrag skulle innebära i förhållande till nuläget, eftersom 
det redan finns ett nätverk för kultur- och fritidschefer som arbetar med dessa frågor. 
Utredningen redovisar förväntade mervärden, synergieffekter och resultat utifrån 
följande dimensioner/perspektiv: 

• Invånarperspektiv 
• Kunskaps- och kompetensperspektiv 
• Utvecklingsperspektiv 
• Ekonomiskt perspektiv 
• Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv 
• Koppling mellan kultur, fritid och idrott.  

Redovisningen bygger på förväntningar från medlemskommunerna kring potentiella 
samarbetsområden inom kulturen. Det bör redan nu understrykas att det krävs en 
dialog mellan kommunerna, bland både tjänstepersoner och politiker, om 
prioriteringar rörande vilka delregionala samverkansbehov som kännetecknar just 
Göteborgsregionens kommuner. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de utmaningar som kommunerna står inför.  

6.2 Kommunernas utmaningar 
Kommunernas förväntningar på hur samverkan ska leda till en förflyttning, måste ses 
mot bakgrund av de utmaningar som kommunsektorn står inför. Interkommunal 
samverkan lyfts även i den så kallade kommunutredningen (SOU 2020:8) som en 
önskvärd väg framåt för kommunsektorn. 

Kommunerna påverkas av en rad megatrender, som ökade socioekonomiska 
skillnader, integrationsfrågor, ett förändrat klimat och en digitaliserad värld. 
Kulturpolitiken måste bli mer träffsäker för att kunna utgöra ett bidrag i 
samhällsutvecklingen. 
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I princip har alla kultur- och fritidschefer och kulturpolitiker tagit upp de 
ekonomiska utmaningarna i intervjuerna. Några beskriver en spänning mellan 
lagstadgade och icke lagstadgade uppgifter där det kan vara svårt att få gehör för 
kulturfrågorna. De flesta menar att de ekonomiska åtstramningarna gäller alla 
samhällsområden och menar att man måste tänka nytt för att använda resurserna 
optimalt. Historiskt sett har det alltid varit en kamp om resurser, men nu försöker 
man i kommunerna tänka mer strategiskt, vilket både kan innebära samverkan 
mellan ”stuprören” och med andra kommuner. 

En annan utmaning är att komma in tidigare i de processer som lägger grunden för 
beslut om kultursatsningar. Avgörande beslut tas ofta inom de tekniska 
förvaltningarna och många kultur- och fritidschefer menar att kulturfrågorna lyfts in 
för sent i processerna. ”Det är viktigt att vi är med i arbetet med strukturplaner och 
detaljplaner redan från början, inte som remissinstans när det redan är klart”.  

Några intervjupersoner säger att kulturområdet fortfarande kan vara och/eller 
uppfattas som konservativt, inåtriktat och exkluderande. Att bli bättre på att 
förmedla vad kulturen kan bidra med uppfattas som en viktig utmaning. Svårigheter 
att formulera resultatindikationer och redovisa konkreta effekter gör att många 
tjänstepersoner inom kulturområdet ibland upplever det svårt att nå fram. ”Vi måste 
bli bättre på att visa hur satsningar på kultur kan leda till bättre måluppfyllelse inom 
andra samhällsområden”.  

Återkommande organisationsförändringar beskrivs som en utmaning i flera 
kommuner. Påfallande många chefer berättar att de under de senaste åren har fått ett 
förändrat uppdrag. Flertalet förefaller vara nöjda med förändringarna i sig men det är 
ändå tydligt att det tar kraft och tid från t.ex. utvecklingsarbete. 

6.3 Mervärde ur ett invånarperspektiv 
Tillgången till kultur är ojämnt fördelad beroende på socioekonomiska och kulturella 
faktorer, geografisk tillgänglighet med mera. Ett vidgat deltagande är ett av de 
viktigaste kulturpolitiska målen. Skulle samverkan över kommungränserna på 
kulturområdet innebära någon skillnad för kommuninvånarna?  

De flesta intervjupersoner betonar att invånarna inte bryr sig om de administrativa 
kommungränserna eller vem som finansierar det offentliga kultur- och fritidsutbudet. 
”Invånarna kan bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa fritiden i en tredje 
kommun”. ”För medborgarna har det nog ingen betydelse vem som gör vad, så länge 
man får utväxling på sina skattemedel”. Många ungdomar går i gymnasiet eller 
högskola i en annan kommun”. Medborgarnas rörelsefält berör både boende, arbete, 
studier, konsumtion och fritid. Kommunerna blir allt mer sammanlänkande och en 
allt tydligare västsvensk identitet kan ses.  

Ett mervärde vore att underlätta för medborgarna att ta del av kulturutbudet i 
regionen som helhet. En förskjutning mot ett mer hållbart samhälle – och att 
semestra hemma – gör att intresset ökar för kulturutbud, kulturarv och 
vandringsleder i närliggande kommuner.  
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En samverkan som skulle gagna invånarna är att främja utlåning av böcker, 
skulpturer och konstverk mellan kommunerna. Här föreslås till exempel att GR skulle 
kunna bidra med att organisera den praktiska hanteringen. 

Samverkan rörande festivaler, evenemang, kulturveckor, biblioteksveckor, 
konstvandringar med mera är andra exempel som nämns på koordinerade 
satsningar. Ibland bör satsningarna ske samtidigt för att få genomslagskraft, ibland 
bör man samordna kalendern så att satsningarna inte krockar tidsmässigt. 

Flera har tagit upp att strömmarna vid kulturdeltagande inte bara går från 
kranskommunerna in till Göteborgs centrum utan även i motsatt riktning, till 
exempel att ungdomar från Göteborgs nordöstra stadsdelar åker till Partille arena 
eller kulturhusen i grannkommunerna.  

Många kommuner runt Göteborg befinner sig i ett expansivt skede och vill locka nya 
invånare. Kulturcheferna har generellt uppfattningen att kulturen ökar 
kommunernas och regionens attraktionskraft. ”Kulturen är en magnet för nya 
invånare”. 

De allra flesta framhåller att det viktigaste för invånarna är de långsiktiga effekterna. 
Både intervjuade chefer och politiker lyfter de ekonomiska utmaningarna, som gör 
samverkan nödvändig för att utveckla, förstärka eller bibehålla ett kulturutbud av hög 
kvalitet. 

6.4 Kunskap och kompetensutveckling 
Dagens befintliga nätverk för kultur- och fritidschefer, bibliotekschefer, 
kulturskolechefer med flera erbjuder mötesplatser som bidrar till erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning och att kunskap sprids mellan kommunerna. Det råder dock en 
samfälld uppfattning om att ett formaliserat arbete genom GR skulle innebära en 
uppväxling jämfört med nuvarande nätverk. Inte minst gäller detta möjligheten att få 
tillgång till de kompetenser som finns inom andra politikområden inom GR. 

De intervjuade förmedlar att samverkan skulle kunna leda till att kompetenser 
synliggörs, att styrkeområden inom respektive kommuner identifieras och utnyttjas, 
att det blir ett horisontellt kunskapsutbyte och ett ömsesidigt lärande. Att stärka 
utbytet med Göteborgs stad upplevs som ett värde i sig. Göteborg har mycket att 
tillföra till de andra kommunerna och det finns ett stort intresse för vad som pågår i 
Göteborg.  

Flera intervjupersoner framför önskemål om gemensamma kartläggningar, 
inventeringar, utvärderingsmodeller och medborgarundersökningar. Detta är tids- 
och resurskrävande uppgifter, som skulle kunna utföras mer effektivt genom 
samverkan. Gemensamma metoder skulle också öka tillförlitligheten och 
jämförbarheten. Här skulle den mötesplats för forskning och praktik som GR 
erbjuder genom FoU i Väst kunna vara en tillgång. 
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Inom flera kulturområden saknas personal med adekvat utbildning. Områden som 
nämnts är bibliotekarier och vissa roller inom filmproduktion. Här skulle GR:s 
kontakter med skola och universitet kunna vara värdefulla. 

Några uttrycker att kommunerna behöver vidareutveckla kompetens inom både 
”mjuka” och ”hårda frågor”. Till de ”mjuka frågorna” räknas evidensbaserad kunskap 
om hur kulturen faktiskt kan bidra till demokrati, integration och ett jämlikt 
samhälle, vilket är ett av målen för kulturpolitiken. Bland de mer ”hårda” 
kompetensfrågorna nämns digitalisering, upphandling av böcker, lagstiftning om 
upphovsrätt med mera.  

Omvärldsbevakning är ett stort område, då kulturfrågor berör så många 
samhällsområden. Att kommunerna skulle få stöd att hålla sig uppdaterade anges 
ofta som ett mervärde i sig. 

Genom att tydliggöra kulturens värde i delregionen och stärka samverkan med 
näringslivsutvecklare och Business Region Göteborg, skulle Göteborgsregionen 
kunna locka talanger och kompetens inom det fria kulturlivet. Precis som inom andra 
politikområden är talang och kompetens en bristvara.  

6.5 Utvecklingsperspektiv och synergieffekter  
Som ovan redovisats finns förväntningar på att kompetensen inom själva 
kulturområdet ska vidareutvecklas, men minst lika viktigt är att ny kompetens ska 
genereras i mötet med andra politikområden. ”Inom GR finns ett utbud av 
kvalificerad personal och forskare inom de olika avdelningarna, och om vi arbetar 
innovativt och gränsöverskridande kan det bli synergieffekter”.  

Påfallande många har angett att det viktigaste är att uppnå synergieffekter i 
gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande och samhällsbyggnad. Flera betonar att 
tonvikten i GR:s uppdrag ska ligga på det strategiska utvecklingsområdet, alltså i 
gränslandet till andra politikområden, och inte på operativa frågor som bäst hanteras 
i respektive kommun. 

Kulturen har en given plats i den regionala utvecklingen och det hållbara samhället. 
Eftersom GR bedriver samverkan inom dessa områden, menar många att det varit en 
nackdel att inte kulturen ingår. I det forum där olika strukturplaner och 
inriktningsdokument behandlas, bör också kommunernas planer rörande teatrar, 
bibliotek, dansscener, museer, kulturhus, idrottsanläggningar, vandringsleder med 
mera komma in i ett tidigt skede. En risk är att kommunerna gör samma typ av 
satsningar eller i tider av åtstramningar avvecklar likartade institutioner.  

Många har framfört att tillgång till kultur är en friskfaktor, inte minst för barn och 
unga samt för äldre, och att den bidrar till det demokratiska samhället. Att bygga in 
kultur i bred bemärkelse bidrar till högre livskvalitet och ökad måluppfyllelse inom 
andra områden. 
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6.6 Mervärden ur ett ekonomiskt perspektiv 
Som framgått i avsnittet om finansiering så bekostas kulturen av både stat, regioner 
och kommuner. Enligt kulturstrategin för Västra Götalandsregionen står 
kommunerna för 50 procent av kulturkostnaderna, regionen för 30 procent och 
staten för 20 procent. Sammantaget uppgår de offentliga kostnaderna för kultur till 
3,9 miljarder i länet. 

Kultur- och fritidschefsnätverket i kommunerna i Göteborgsregionen får idag 1 
miljon kronor i stöd från Västra Götalandsregionen samt 350 000 kronor för 
delfinansiering av en tjänst som kultursamordnare. Detta är ett i sammanhanget litet 
belopp och inte ett motiv i sig för samverkan. Det ekonomiska mervärdet ligger enligt 
cheferna dels i att använda kommunala resurser effektivt genom till exempel 
samfinansiering, dels att kunna påverka hur de regionala medlen i 
kultursamverkansmodellen ska användas. Några menar att 
kultursamverkansmodellen inte är tillräckligt gränsöverskridande och inte bidrar till 
måluppfyllelse inom andra politikområden i den utsträckning som är önskvärd. 

Några intervjupersoner har tagit upp den tidigare nämnda kommunutredningen och 
den nya lag som ger kommunerna större möjligheter till avtalssamverkan. 
Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté, vars uppdrag är 
att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina 
uppgifter.  

Mot bakgrund av möjligheterna till avtalssamverkan vill många intervjupersoner 
lägga kraft på att hitta samverkansvinster och stordriftsfördelar. ”I dessa tider måste 
vi jobba jättehårt med effektivitet. Dela på tjänster. Nu gör alla kommuner allt. Alla 
behöver inte ha en kommunantikvarie, inköpare till bibliotek, konstintendent. Små 
kommuner skulle kunna dela på tjänster.”  

Många kultur- och fritidschefer berättar om de gemensamma satsningarna på 
Artscape som fick ett stort genomslag. Under sommaren 2019 skapade 
internationella gatukonstnärer bestående väggmålningar runt om i 
Göteborgsregionen med utgångspunkt i klassiska folksagor. Satsningen möjliggjordes 
genom finansiering från Västra Götalandsregionens miljon för kulturinsatser, 
kommunerna och stöd från bland annat Postkodlotteriet. 

Att det finns pengar att söka för kommunerna påtalas av många. Om kommunerna 
går samman underlättas det administrativa arbetet och det är också lättare att få en 
ansökan beviljad om den görs i samverkan mellan flera organisationer/kommuner. 
Exempel på offentliga finansiärer är EU, Statens kulturråd, Vinnova med flera. 
Dessutom nämns bidrag från exempelvis Allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet 
liksom sponsring genom näringslivet. 

Att främja turism, besöksnäring och platsutveckling är ett område där ekonomiska 
resultat kan bli mätbara. Resultat kan mätas genom ökat antal invånare, ökat antal 
besökare, ökad sysselsättning, ökad omsättning inom turistnäring med mera. 
Utvecklingsprocesserna inom besöksnäringen förutsätter ofta samverkan över 
kommungränser. 
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Några har påtalat att det inom området idrott och anläggningar finns ekonomiska 
stordriftsfördelar. Mötena inom det s.k. Idrottsrådet, som tillkommit på initiativ från 
Göteborg, visar att kommunerna behöver samverka kring simhallar, arenor och 
andra kostsamma investeringar. Vidare nämns ridsport och motorsport. Slutligen 
framförs att de olika idrotts- och handikapporganisationerna driver krav på 
specialiserade anläggningar för olika elitsatsningar eller förhållandevis smala 
målgrupper, där kommuner måste samverka.  

6.7 Mervärden för kulturutövare och det fria kulturlivet 
Ett av fem fokusområden i Västra Götalandsregionens kulturstrategi är att stärka 
konstnärers villkor och att erkänna ideella krafter. Det är i samarbetet mellan det 
ideella kulturlivet, det professionella kulturlivet och offentliga aktörer som 
utvecklingskraften ligger.  

De kulturella och kreativa näringarna är av stor betydelse för att stärka platser, 
kommuner och regionen som helhet. Hit räknas bland annat turism, mode, film, foto, 
litteratur, musik, arkitektur, design, scenkonst och konst. Att attrahera kulturutövare 
och att ge dem adekvat stöd i deras affärsutveckling är därför ett mål.  

Till det fria kulturlivet hör bland annat föreningslivet. En av intervjupersonerna 
berättade att det i hans kommun fanns över 400 föreningar, varav en stor del verkade 
inom kultur, fritid och idrott. 

Skulle en samverkan inom GR stärka kulturutövares villkor? Var finns den 
delregionala potentialen i denna fråga?  

De andra kommunalförbunden tar i viss utsträckning emot ansökningar och beviljar 
stöd till föreningar och studieförbund som verkar över flera kommuner. I 
intervjuerna med medlemskommunerna i GR har det inte framkommit någon tydligt 
uttalad önskan att GR ska handlägga sådana frågor. Tonvikten  bör ligga på 
strategiska utvecklingsfrågor. 

Däremot skulle ett fördjupat samarbete mellan BRG, kommunernas kulturchefer, 
kommunernas näringslivsutvecklare och Göteborgsregionens ansvariga för 
näringslivsutveckling utgöra ett viktigt stöd för kulturutövare som behöver komma 
vidare. I Göteborgsregionen har Business Region Göteborg ansvaret för 
näringslivsutveckling och där ingår de kulturella och kreativa näringarna.  

6.8 Ska Göteborgsregionen även driva samverkan kring 
fritid och idrott? 
Utredningsuppdraget gäller kultur men redan i de inledande kontakterna med 
kultur- och fritidschefsnätverket stod det klart att flertalet önskade att uppdraget 
även skulle gälla samverkan kring fritidsfrågor. Även fortsatt har flertalet 
intervjupersoner opåkallat lyft frågan om att fritidsfrågorna borde finnas med i ett 
eventuellt utökat uppdrag för GR. 
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Ett starkt resultat av denna utredningen är således att det finns en mycket utbredd 
uppfattning om att ett utökat uppdrag för GR inom kulturområdet även borde 
omfatta fritidsfrågor. Av denna anledning berörs även fritidsfrågor här. Det är dock 
viktigt att poängtera att utredningen inte haft någon fördjupande ambition när det 
gäller fritidsfrågorna. Detta avsnitt utgör alltså mer översiktliga reflektioner utifrån 
att frågan väckts av så många av intervjupersonerna. 

I merparten av medlemskommunerna ligger kultur- och fritidsfrågorna i samma 
förvaltning. På nästan alla kommuners webbplatser presenteras kultur, fritid och 
idrott under samma sökrubrik, såsom Uppleva och göra eller Fritid och kultur. När 
det gäller att nå ut till medborgare kopplas alltså dessa frågor ihop. 

Göteborgs stad står inför en stor organisationsförändring. Tidigare har de tio 
stadsdelsförvaltningarna svarat för bland annat kulturskola, bibliotek och lokal 
fritidsverksamhet. Biblioteken överfördes under 2019 till kulturnämnden. Den 
aktuella inriktningen är att kulturskolan ska övergå till grundskolenämnden medan 
ansvaret för fritidsverksamheten ska överföras till de fyra regionala nämnder som 
föreslås för individ- och familjeomsorgen, eller annan nämnd om så är lämpligt. 
Göteborgs kommunala idrotts- och motionsanläggningar kommer att kvarstå i 
idrotts- och föreningsförvaltningen som kommer att få ett vidgat uppdrag för 
föreningsbidrag och hyreskontrakt, vilket även berör kulturområdet. 

I Västra Götalandsregionens kulturstrategi, som tagits fram tillsammans med 
kommunerna, ingår idrottsfrågorna. Prioriterade områden inom idrott är att öka 
andelen barn och unga som är aktiva i idrotts- och friluftsliv, att verka för en jämlik, 
jämställd och demokratisk idrottsrörelse och att stärka samverkan mellan den ideella 
idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom kultur och hälsa. 

Idrottsrådet 

En omständighet som talar för att det finns ett behov av interkommunal samverkan 
runt fritids- och idrottsfrågor är att Göteborgs stad är initiativtagare till det s.k. 
Idrottsrådet, som funnits ett tiotal år. Ordföranden i idrotts- och 
föreningsförvaltningen är sammankallande och i övrigt består rådet av politiker från 
alla medlemskommuner i Göteborgsregionen samt ansvariga chefer inom kultur och 
fritid. Rådet träffas ett par gånger om året.  

Kultur- och fritidschefsnätverket har på uppdrag av Idrottsrådet tagit fram förslag på 
tre huvudområden för fördjupad samverkan mellan kommunerna under denna 
mandatperiod: 
• Hur stimulera till fysisk aktivitet? 
• Vad händer med föreningslivet? 
• Hur utvecklar vi samverkan kring anläggningsförsörjning? 

Som exempel på samverkansförslag, som redan diskuteras, kan nämnas en arena för 
motorsport, bättre förutsättningar för ridsport, regler kring lokalbokning, regler 
rörande taxor och bidrag, anläggningsförsörjning avseende ishallar och badhus, 
inrättandet av en fritidsbank samt samarbete om utbildning. 
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Intervjupersonerna från Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning, IOFF, 
menar att det finns uppenbara fördelar om fritids- och idrottsfrågorna knyts till GR 
på samma sätt som kulturfrågorna. Om Idrottsrådet skulle verka inom ramen för 
GR:s samordningsuppdrag menar man att dess uppdrag skulle formaliseras och 
beslutfattandet underlättas. Om fritidsfrågorna däremot inte skulle ingå i GR:s 
uppdrag skulle Idrottsrådets funktion riskera att urholkas. Det är i stort sett samma 
politiker och tjänstepersoner i kommunerna som berörs av kultur- och fritidsfrågorna 
och i framtiden skulle de kallas till två olika möten, ett på GR och ett utanför GR. 

Ett stort antal intervjupersoner från medlemskommunerna har betonat den 
ekonomiska potentialen när det gäller samverkan inom idrottsområdet. Inte minst är 
det lokaliseringen av anläggningar som åsyftas. Dessa investeringar har betydande 
konsekvenser för kommunernas budget och samverkan över kommungränserna har 
stor potential att optimera ekonomiska satsningar. 

De tre övriga kommunalförbunden samordnar inte frågor rörande 
anläggningsförsörjning. Kommunerna i Göteborgsregionen är dock mer geografiskt 
samlade vilket underlättar samutnyttjande av anläggningar. Även om 
befolkningsunderlaget är större kan önskemål om anläggningar för ”smala 
specialiteter” vara svåra för en enskild kommun att tillgodose. Som exempel nämns 
badhus med möjligheter för dykträning, simhopp och vattenpolo.  

Det fåtal argument som framförts emot att idrottsfrågor skulle ingå i 
Göteborgsregionens uppdrag handlar om att idrotten redan har starka 
lobbyorganisationer och tenderar att ”prioritera sig själv” och att frågor som rör 
kostsamma investeringar är ett särskilt kompetensområde.  

Ett par intervjupersoner är angelägna om att frågan om fritid inte blir ett hinder för 
att GR ska åta sig kulturfrågorna. ”I så fall är det bättre att börja med kulturfrågorna 
och eventuellt låta fritidsfrågorna integreras efter hand”. 
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7. Hur ska samverkan gå till? 
7.1 Inledning 
I detta kapitel ges en konkret beskrivning av hur medlemskommunerna tänker sig att 
samverkan skulle kunna gå till. En erfarenhet värd att beakta när nya funktioner 
byggs upp är att olika personer kan ha skilda bilder och föreställningar av det som ska 
komma.  

I kapitel 9 finns en beskrivning av hur de andra kommunalförbunden faktiskt arbetar 
med kulturfrågan. Där finns medskick till Göteborgsregionen och en beskrivning av 
viktiga framgångsfaktorer. 

7.2 Hur stor skulle kulturfunktionen i GR vara? 
Nästan alla intervjupersoner har betonat att GR inte bör bygga upp en ny stor 
avdelning för kulturfrågor. En alltför stor funktion skulle inte bara vara kostsam, den 
skulle också kunna leda till dubbelarbete och i värsta fall upplevas som ett hot. Det 
viktiga är att kroka arm med de krafter som redan finns inom kulturområdet inom 
kommunerna och inom Västra Götalandsregionen.  

I vart och ett av de andra kommunalförbunden finns en heltidstjänst som 
kulturstrateg/processledare för kulturen. Bedömningen görs att det i 
Göteborgsregionen skulle behövas två personer/tjänster. Motiv som framförs är det 
betydligt större befolkningsunderlaget samt att samverkansytorna är fler inom 
Göteborgsregionen, framför allt med Göteborgs stad som har en stor och komplex 
organisation inom kulturområdet. Att dra nytta av alla de kompetenser som finns 
inom Göteborgsregionens kommunalförbund, är också mer tidskrävande än inom de 
övriga kommunalförbunden. Slutligen betonas att samverkan inom kulturområdet 
bör utvecklas med Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som båda har 
samverkansavtal med GR. 

I den mån samarbetet leder till kostnadskrävande projekt eller samfinansierade 
investeringar, som kräver mer personalresurser, skulle särskilda samverkansavtal 
kunna ingås, på samma sätt som idag sker inom välfärds-, utbildnings- och 
miljöområdet i GR. 

7.3 Syftet med rollen som kulturstrateg 
Tjänsten som processledare för kulturfrågor kallas i Fyrbodals och Skaraborgs 
kommunalförbund för kulturstrateg medan den i Boråsregionen kallas 
regionutvecklare kultur. Fortsättningsvis används i den här utredningen ordet 
kulturstrateg.  

Det är naturligt att kulturstrategens arbete knyts till kulturstrategin för Västra 
Götaland, som har arbetats fram i nära samverkan mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna. Samtidigt är det viktigt att betona att kulturstrategen skulle verka 
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på medlemskommunernas uppdrag. I intervjuerna med kultur- och fritidscheferna 
finns ett önskemål om att kulturstrategen skulle ha ett brett perspektiv. Det är viktigt 
att tonvikt skulle läggas vid att utveckla samverkan med övriga politikområden såsom 
social välfärd, hälso- och sjukvård, utbildning och samhällsbyggnad.  

Den sammantagna bilden är att kulturstrategen skulle verka på fyra viktiga 
samverkansarenor:  
1. Kultur- och fritidschefsnätverket och tillhörande ”undernätverk” 
2. Nätverket med kulturstrateger från de tre övriga kommunalförbunden 
3. Företrädare för Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kulturförvaltningar 
4. Tvärsektoriella samarbeten med andra avdelningar inom GR.  

Vidare finns ett antal nätverk bestående av tjänstepersoner i kommunerna; chefer för 
bibliotek och kulturskola, föreningssamordnare och kultursamordnare. Idag har 
Göteborgs stad representanter i flera av nätverken, men inte i alla. En särskild analys 
bör ske om huruvida dessa nätverk ska organiseras inom Göteborgsregionen, om 
deras uppdrag ska förändras på något sätt samt vilken roll kulturstrategen skulle ha i 
dessa nätverk.  

Vidare samverkar kultur- och fritidschefsnätverket idag med det s.k. Idrottsrådet, 
som beskrivits tidigare under rubriken 6.8. Om idrott inte ska ingå i GR:s uppdrag 
måste detta organiseras på annat sätt.  

7.4 Vilka skulle kulturstrategens dagliga uppgifterna 
vara? 
Nedanstående är en sammanfattning av intervjupersonernas syn på vad 
kulturstrategens dagliga uppgifter borde vara: 
• Att bereda, strukturera och hålla ihop olika nätverk 
• Att driva strategiska utvecklingsprocesser 
• Att bistå kommunerna med omvärldsbevakning 
• Att vara en länk mellan kommunerna, regionen, olika organisationer och det fria 
kulturlivet och att sammanföra olika kompetenser 
• Att initiera eller ordna vissa konferenser och utbildningar 
• Att besvara remisser och att företräda medlemskommunerna i olika forum 
• Att söka finansieringsmöjligheter och skriva ansökningar av olika slag. 

Under förutsättning att en överenskommelse med Västra Götalandsregionen träffas 
om medel till kulturinsatser – kulturmiljonen – samt delfinansiering av tjänst, skulle 
det ligga i kulturstrategens uppdrag att årligen återrapportera vilka satsningar som 
gjorts. 

7.5 Vilken kompetens och erfarenhet behövs i rollen som 
kulturstrateg? 
Intervjupersonerna är eniga om att en kulturstrateg behöver grundkompetens inom 
kulturområdet. Detta krävs för att skapa legitimitet och trovärdighet i olika 
samarbetsforum. Det är dock viktigare med en bred kunskap inom kulturområdet än 
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att vederbörande är en specialist inom till exempel någon konstart. ”Fackkunskapen 
finns hos andra, men man måste kunna förstå, lyssna in och översätta”. 

I intervjuerna betonas framför allt att rollen kräver erfarenhet av att driva strategiska 
utvecklingsprocesser. Det är en fördel om personen har chefserfarenhet eller 
erfarenhet av att leda. Personen bör ha kännedom om roller och ansvar för de olika 
administrativa nivåer och aktörer som finns inom kulturområdet. 

7.6 Vilket mandat vill medlemskommunerna ge till 
Göteborgsregionen i kulturfrågorna? 
Mandatet till GR kan uppfattas självklart med tanke på att kommunföreträdarna i 
intervjuerna uttryckt ett så starkt intresse för att förbundet ska åta sig kulturfrågorna. 
Dock finns det alltid en inneboende spänning i relation till det kommunala 
självstyret. Spänningarna kan uppstå när medlemskommuner har särintressen, olika 
ambitionsnivåer eller olika förutsättningar att gå in med ekonomiska eller personella 
resurser i olika satsningar.  

Samverkansuppdraget befinner sig på flera sätt i ett gränsland: 
• ett organisatoriskt gränsland mellan stat, region, kommunalförbund och kommun 
• i geografiska gränser mellan stora och små kommuner, kranskommuner och 
kommuner i ytterkanten 
• i professionella gränser mellan kulturföreträdare och professioner inom miljö, 
samhällsbyggnad, utbildning, välfärd med mera 
• i gränslandet mellan forskning, utveckling och praktik 
• i fältet för politiska gränser och ställningstaganden. 

Det sammantagna intrycket från intervjuerna med kommunföreträdare är att 
Göteborgsregionens kommunalförbund har ett starkt mandat och en legitimitet bland 
medlemskommunerna. Det finns en grundläggande tillit till organisationen. Många 
betonar att deras kollegor inom skola, välfärd och samhällsbyggnad kommer tillbaka 
till kommunerna med energi och ny kunskap. 

I avsnitt 5.10 som handlar om risker och farhågor, framkommer dock några aspekter 
som handlar om mandat. 

Flera intervjupersoner har framfört att kommunalförbundet bara kan agera på 
uppdrag från kommunerna. Det är viktigt att säkerställa en gedigen förankring bland 
medlemskommunerna. Samtidigt finns en stark önskan att GR ska lyckas samla 
kommunerna och driva frågorna offensivt och innovativt.  

Mandatfrågan gäller också relationen mellan Västra Götalandsregionen och 
medlemskommunerna. En del i förbundets uppdrag från medlemskommunerna är 
att tydliggöra den kommunala positionen.  

Frågan om företrädarskap handlar även om samverkan mellan enskilda kommuner 
och Västra Götalandsregionen. Göteborgs kulturförvaltning önskar att det även 
fortsättningsvis ordnas möten mellan presidierna i kulturnämnden och regionens 
kulturnämnd. Företrädare för de övriga kommunalförbunden anser inte att detta 
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skulle komplicera övrig samverkan. Kommuner i de andra kommunalförbunden har 
egna möten eller förhandlingar med Västra Götalandsregionen i specifika frågor.  

Företrädare för GR betonar att förbundet arbetar på uppdrag av sina 
medlemskommuner. Nedanstående är en illustration av GR:s ”verktygslåda”, som 
visar att avgörande förändringar på struktur/systemnivå, förutsätter gedigen 
samverkan och förankring i flera steg. 

Det är också viktigt att betona att samverkansuppdraget gäller de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas i interkommunal samverkan. Frågor som hanteras 
bäst i den enskilda kommunen behöver inte ”lyftas” till GR. 

   

 
  

139



   

41 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

8. Västra Götalandsregionens 
perspektiv 
I utredningsuppdraget ingår att ta reda på hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen. Att fånga upp Västra 
Götalandsregionens perspektiv har ingått i de frågeställningar som formulerades i 
utredningsdirektivet. 

Intervjuer har genomförts med fyra tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen 
och med två politiker, nämligen nuvarande och tidigare ordförande i regionens 
kulturnämnd.  

Som flera gånger nämnts ingicks för ett tiotal år sedan överenskommelser mellan 
Västra Götalandsregionen och de andra kommunalförbunden om samverkan på 
kulturområdet. Då Göteborgsregionen valde att stå utanför ingicks en särskild 
överenskommelse med det kultur- och fritidschefsnätverk som etablerats i 
Göteborgsregionens kommuner. Överenskommelsen bygger på att någon kommun 
agerar ”värdkommun”, vilket bland annat inneburit att stå som mottagare av 
tillväxtmedlen och att åta sig arbetsgivaransvaret för den deltidstjänst som ansvarar 
för kulturfrågorna.  

I intervjuerna understryker företrädare för regionen att det är medlemskommunerna 
som avgör vad Göteborgsregionens kommunalförbund ska arbeta med. Ändå 
framkommer en tydlig önskan att förbundet ska få ett formellt uppdrag från sina 
medlemskommuner. Man är angelägen om att denna fråga nu når en lösning. Den 
ovan nämnda konstruktionen med en överenskommelse med en värdkommun 
upplevs som en kompromiss; en speciallösning med flera brister: 
• Kultur- och fritidschefsnätverket har inget formellt uppdrag och därmed saknas 
möjligheten till samlad politisk dialog i både delregionen och regionen kring 
satsningar inom kulturpolitiken  
• Samarbetet runt och implementeringen av kulturstrategin för Västra Götaland 
kännetecknas inte av samma kontinuitet och stabilitet som i övriga 
kommunalförbund. 
• Att GR inte har ett uppdrag inom kulturområdet gör att även annan samverkan 
haltar. GR har varit med och tagit fram visionen för Västra Götalandsregionen, men 
medverkar inte i implementeringen i de delar som gäller kultur. 

Det står i överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kultur- och 
fritidschefsnätverket att den reglerar hanteringen av de medel som tillförs från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd (KN) till dess att kulturfrågorna ingår i 
Göteborgsregionens kommunalförbund (utredarens kursivering). 
Överenskommelsen gäller t.o.m. 2020 och ska under året arbetas om. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen betonar att ”kulturmiljonen” och 
delfinansieringen av en tjänst ska ses som en stimulans för kommunalförbunden. 
Men pengarna ska inte ses som det stora mervärdet. Det viktiga är att uppnå en 
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förankring rörande de samlade kultursatsningarna som ingår i kulturstrategin, och 
som omfattar regionens hela kulturbudget. Upplevelsen är att Västra 
Götalandsregionen saknar en formell samtalspart för prioriteringar i 
Göteborgsregionen. I storstadsregionen sker en stark expansion och de 
kultursatsningar som planeras av både kommun och region behöver vävas in i övrig 
samhällsplanering. Den dialog som förs med enskilda kommuner är ibland 
nödvändig, men blir inte lika transparent som om den sker inom ramen för ett 
kommunalförbund.  

Så sent som 2015 översändes ett brev från Västra Götalandsregionens kulturchef till 
förbundsdirektören i GR, där en önskan framfördes om att GR skulle gå in i formell 
samverkan. Enligt uppgift besvarades brevet muntligt på politisk nivå med att det 
inte var aktuellt att gå vidare. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen understryker att Göteborgs stad i kraft av 
sin storlek har och kommer att ha en särställning. I nuläget träffas presidiet i Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd och presidiet i Göteborgs kulturnämnd för 
överläggningar två gånger om året. Det kommer att finnas ett behov av fortsatta 
presidiemöten även om GR får ett samordningsuppdrag, inte minst runt de stora 
kulturinstitutionerna i Göteborg, där regionen är huvudman för vissa och Göteborgs 
stad för andra.  

Intressant är att notera att även företrädare för Västra Götalandsregionen lyfter 
påverkansfrågorna. Västra Götalandsregionen är landets största region med nära två 
miljoner invånare. Att kunna tala för regionen i kulturfrågor både på nationell och 
EU-nivå skulle underlättas om även Göteborgsregionen ingick fullt ut i 
samverkansmodellen. Att tala med en röst skulle främja västsvenska intressen.  

Sammanfattningsvis uttrycker Västra Götalandsregionens företrädare att de inte kan 
ha synpunkter på hur medlemskommunerna i GR väljer att organisera sig. Men om 
GR skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågor vore det ett mycket positivt steg 
inför fortsatt samverkan i regionutvecklingsfrågorna.  
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9. Synpunkter från de övriga 
kommunalförbunden 
9.1 Kommunalförbundens roll i samverkanstrukturen  
De tre kommunalförbunden är Boråsregionens kommunalförbund, Fyrbodals 
kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbunden har en 
central roll när det gäller samverkan i interkommunala frågor och är en grundpelare i 
samverkan med Västra Götalandsregionen.  

Medan Göteborgsregionens kommuner har drygt 1 miljon invånare har de tre andra 
kommunalförbunden i runda tal en kvarts miljon invånare vardera. Skaraborgs 
kommunalförbund har 15 medlemskommuner, medan Fyrbodal har 14 och 
Boråsregionen 8 medlemskommuner. Politiskt styrs de tre kommunalförbunden av 
en direktion medan Göteborgsregionen har en förbundsstyrelse och 
förbundsfullmäktige. 

Intervjuer har genomförts med fyra representanter för varje kommunalförbund: 
• Förbundsdirektör 
• Ordförande i den politiska nämnd eller beredning i kommunalförbundet som 
ansvarar för kulturfrågorna 
• Kulturstrateg 
• En kulturchef från någon av medlemskommunerna. 

9.2 Formell hantering av kulturfrågorna 
De tre kommunalförbunden har arbetat med kultur sedan 
kultursamverkansmodellen infördes runt 2010–2011. I samband med detta infördes 
kulturfrågorna i överenskommelserna med Västra Götalandsregionen om 
delregionala tillväxtmedel. Inget av kommunalförbunden gjorde någon förändring av 
sin förbundsordning med anledning av detta. Kulturfrågorna ansågs ha en naturlig 
koppling till tillväxtfrågorna.  

9.3 Organisation och finansiering 
I enlighet med överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har varje 
kommunalförbund en tjänst som samordnar kulturfrågorna och som delfinansieras 
av Västra Götalandsregionen med 550 000 kronor. Resterande medel täcks av 
medlemsavgifterna. 

I övrigt utgår 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionen som kommunerna ska 
använda till gemensamma kultursatsningar. Även här ställs krav på medfinansiering 
och detta tas antingen från medlemsavgiften eller genom särskilda 
överenskommelser med varje delkommun rörande olika satsningar.  
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Den tjänst som samordnar kulturfrågorna kallas i Fyrbodal och Skaraborg 
”kulturstrateg” och i Boråsregionen ”näringslivsutvecklare kultur”. Alla tre har en 
organisatorisk koppling till den avdelning eller det team som ansvarar för miljö och 
samhällsbyggnad. Ett par av kommunalförbunden har formerat sin egen organisation 
för att avspegla Västra Götalandsregionens struktur. Detta innebär att förbunden 
organisatoriskt och politiskt håller samman de tillväxtfrågor, inklusive kultur, som i 
regionen behandlas av BHU, Beredningen för hållbar utveckling. 

Kulturfrågorna ingår i de långsiktiga strategidokument som tas fram i respektive 
kommunalförbund och som behandlas politiskt i både medlemskommuner och av 
kommunalförbundens direktioner, 

9.4 Fokusområden eller prioriterade områden inom 
kulturen 
En bärande tanke i kultursamverkansmodellen är att uppnå decentralisering av 
kultursatsningarna, genom en lokal förankring och prioritering. De tre 
kommunalförbunden har ihop med sina medlemskommuner, tagit fram prioriterade 
områden. 

I Skaraborgs kommunalförbund är de prioriterade områdena i årsplanen för kultur: 
• Utveckla Skaraborg som en plats där unga möts och främja ungdomskultur 
• Gynna nyskapande, skapa förutsättningar för nyskapande konst, relevant forskning 
och innovativa arbetsformer 
• Nyttja teknikens revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling och 
upplevelse av konst och kultur 
• Öka internationaliseringen. 

Fyrbodals kommunalförbund har i sin verksamhetsplan följande prioriterade 
områden inom kulturen: 
• Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet 
• Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor 
• Främja kulturföretagare. 

Boråsregionens kommunalförbund har i sin delregionala kulturplan fem prioriterade 
områden: 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan, barns och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Platsutveckling och besöksnäring 
• Folkbildning och civilsamhälle. 

9.5 Nytta och mervärde med kultursamverkan enligt 
kommunalförbunden 
Alla tolv intervjupersoner har ombetts att beskriva nyttan och mervärdet med 
samverkan inom kulturområdet. De förväntade mervärden som 
medlemskommunerna beskrivit i kapitel 6 överensstämmer i stort med de faktiska 
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resultat som beskrivs, även om alla kommunalförbund gjort egna prioriteringar och 
kommit olika långt inom olika områden. Alla lyfter fram exempel som belyser 
dimensionerna invånarperspektiv, ekonomiskt perspektiv, kunskaps- och 
kompetensutveckling, strategisk utveckling och kulturutövares perspektiv. 

Några konkreta exempel som ges på insatser gällande kompetensutveckling är 
utbildning av bibliotekspersonal, samverkan rörande kompetens till kulturskolan, 
utbildningar om upphovsrätt och upphandling med mera. 

Vidare framkommer många exempel på gemensamma konst- och kulturprojekt 
såsom konstbiennaler, konstvandringar, skulpturutbyte mellan kommuner, 
författarbesök på bibliotek med mera.  

Det finns kommuner eller kommunkluster inom alla kommunalförbund som särskilt 
profilerat sig kring konst och kultur såsom Borås stad, Vara kommun samt 
Fengersfors i Dalsland. Detta spiller över på omgivande kommuner. Samverkan 
mellan näringsliv och konstnärer rörande textilindustrin i Sjuhärad lyfts fram som 
ytterligare ett intressant exempel.  

Alla kommunalförbund menar att samarbetet har gagnat både stora och små 
kommuner. För små landsbygdskommuner har det varit helt nödvändigt att 
samverka för att kunna bibehålla ett kvalitativt kulturutbud. Man hade helt enkelt 
inte haft råd med vissa satsningar på egen hand.  

Arbetet med platsutveckling, stadsutveckling och offentlig miljö är intressant för både 
stora och små kommuner. Alla kommuner ser vikten av att försöka värna om hållbara 
stadskärnor. När butiker flyttar ut i stora köpcentra kan ett vidgat kulturutbud vara 
en möjlighet. I städer där det pågår stark expansion väcker konceptet ”Gestaltad 
livsmiljö” stort intresse. Gestaltad livsmiljö är namnet på ett regeringsuppdrag som 
gavs 2018 och gäller arkitektur, design, form, offentlig utsmyckning och kulturarv. 
Syftet är att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Fyrbodals kommunalförbund tog tidigt 
fram en plan för Gestaltad livsmiljö tillsammans med kommunerna, som nu ska 
utvärderas.  

Kommunalförbunden skiljer sig något när det gäller hanteringen av fritidsfrågor. Alla 
menar att det är svårt att göra en avgränsning mellan kulturutövande och 
meningsfull fritid, särskilt när det gäller barn och unga. Några av 
kommunalförbunden drar gränsen mot frågor som rör anläggningar, till exempel 
simhallar och ishallar, vilket bedöms vara lokala angelägenheter. 

Alla intervjuade förbundsdirektörer uppfattar att det i medlemskommunerna finns 
en uppslutning kring kulturfrågorna. En direktör säger att ”kulturen är det område 
där vi har lyckats allra bäst med delregional samverkan”. 

Boråsregionen har nyligen låtit ett konsultföretag göra en uppföljning av hur 
projektmedel för tillväxtinsatser använts under åren 2015–2019 och vilka resultat 
som därmed skapats. I uppföljningen redovisas en betydande uppväxlingseffekt 
genom att Boråsregionens satsade medel matchas med annan offentlig eller privat 
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medfinansiering. Sammanfattningsvis anges i uppföljningen att: 
• Projektmedlen bidragit till resultat i kompetensutveckling av individer, rådgivning 
och stöd till företag 
• Medlen bidragit till att nya företag startats och att fler individer kommer i arbete 
• Medlen har bidragit till ökad samverkan och att bygga nya konstellationer mellan 
aktörer (det vill säga företag, offentliga organisationer och forskningsaktörer) 
• Tillväxtmedlen har bidragit till en pågående omvandlings- och utvecklingsprocess 
för näringslivet i Sjuhärad (ofta refererad till som strukturomvandling). 

9.6 Syn på samverkan och mandatfrågor i 
kommunalförbunden 
Utredaren har gjort telefonintervjuer med en kultur- och fritidschef från varje 
kommunalförbund. Intrycket är att det finns en stark uppslutning kring respektive 
kommunalförbund. En person uttrycker det såhär: ”Det finns inget vi och dom – 
kommunalförbundet, det är vi”.  

De tre kommunalförbunden verkar ha ett starkt mandat från sina 
medlemskommuner. En framgångsfaktor som flera kommunföreträdare lyfter upp är 
att klara ut spelreglerna i samverkan. Det handlar inte bara om att 
kommunalförbundet ska ”leverera” utan också att kommunernas företrädare 
prioriterar mötena och ser till att förankra frågorna på hemmaplan. ”Om jag är med 
på ett förslag på delregional nivå, måste jag kunna ta hem det och förankra det på den 
kommunala nivån. Kommunen är självstyrande, men vi kulturchefer får inte vara för 
ängsliga. Om vi är rädda blir det inte någon verkstad.” 

För att få en beskrivning av vad det innebär att vara en stor kommun bland mindre 
kommuner har utredaren pratat med företrädare för Skövde och Borås. Den bild som 
förmedlas är att de har positiva erfarenheter av att vara en motor i respektive 
delregions utveckling. Den större kommunen gynnas av att kommunerna runt 
omkring utvecklas.  

Intrycket är att även samverkan mellan kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionens företrädare fungerar väl. En direktör säger: ”Västra 
Götalandsregionen har landets största kulturbudget. Genom vårt samarbete kommer 
vi i åtnjutande av ett helt system inom Västra Götalandsregionen.” En annan direktör 
säger att det är en mycket bra ton i samarbetet med Västra Götalandsregionen. 
Kulturstrategerna har tät kontakt med både det centrala kulturkansliet på Västra 
Götalandsregionen och regionens förvaltningar.  

9.7 Vad betyder det för de övriga kommunalförbunden 
att GR inte har samma uppdrag? 
De övriga kommunalförbunden beklagar att GR inte har ett uppdrag inom 
kulturområdet. Man menar att ett samordningsuppdrag till GR inte bara skulle stärka 
kulturfrågorna i förbundets medlemskommuner, utan även underlätta samarbetet 
mellan kommunalförbunden när kulturfrågor behöver diskuteras och främja 
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samarbetet med Västra Götalandsregionen i de gemensamma regionala 
utvecklingsfrågorna.  

Ett flertal intervjupersoner i de övriga kommunalförbunden antyder eller betonar – 
budskapet framförs på olika sätt – att det skadar Göteborgsregionens, Västra 
Götalandsregionens och Göteborgs stads anseende, att man inte lyckats komma till 
en överenskommelse om kulturfrågorna.  

I intervjuer med ordförandena i de tre kommunalförbunden i Fyrbodal, 
Boråsregionen och Skaraborg framhålls värdet av att kulturfrågorna lyfts upp till 
politiker på hög nivå. I ett av kommunalförbunden pågår en diskussion om 
ordförande i kommunernas kulturnämnder/motsvarande också behöver en arena 
inom kommunalförbunden.   
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10. Utredarens sammanfattande 
bedömning och slutsatser 
10.1 Underlag för utredarens bedömningar 
Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Utredaren har haft en oberoende 
ställning i förhållande till intervjupersonerna. Minnesanteckningar har skrivits efter 
alla intervjuer och intervjupersonerna har haft möjlighet att rätta till eventuella 
missförstånd. 

Därutöver har utredaren deltagit i nätverksmöten och ett par konferenser samt tagit 
del av en stor mängd skriftligt material som beskriver kulturpolitiken utifrån både 
den statliga, regionala och lokala nivån. 

Utredaren har redovisat prelimära utredningsresultat för några av de viktigaste 
intressenterna i utredningen, så som kultur- och fritidschefsnätverket, berörda 
sektorchefer från Göteborgs stadsdelar, Idrottsrådet och kommunalförbundens 
kulturstrateger. Utredaren menar att det finns ett gehör för bedömningar och 
slutsatser som förs fram i utredningen.  Sammantaget bedömer utredaren att de 
frågeställningar som fastställdes i projektplanen har besvarats och att det finns 
tillräckligt underlag för nedanstående slutsatser. 

10.2 Hur ser medlemskommunerna på att ge GR ett 
uppdrag att samordna kulturfrågorna? 
Alla intervjupersoner ger uttryck för en positiv uppfattning till att GR får ett uppdrag 
att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från ”mycket angelägna” till 
”försiktigt positiva”.   

Det råder ingen tvekan om att kultur- och fritidscheferna är mycket angelägna om att 
GR får uppdraget att samordna kulturfrågorna. Även företrädare för Göteborgs stad 
är positiva, även om kulturförvaltningens chef och kulturnämndens ordförande 
uttrycker en reservation så till vida att man betonar att de presidiemöten som sker 
mellan staden och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bör fortsätta. 
Utredaren har, både i samtal med regionen och de andra kommunalförbunden, fått 
försäkringar om att detta inte kommer att vara ett problem. Många kommuner har 
egna förhandlingar med regionen, till exempel rörande samfinansiering av 
institutioner. 

Även de fem intervjuade politiker som företräder medlemskommunernas kultur- och 
fritidsnämnder eller motsvarade uttrycker en positiv inställning. 
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Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det finns en stark uppslutning från 
medlemskommunernas sida när det gäller att GR anförtros ett uppdrag att samordna 
kulturfrågorna. 

10.3 Vad innebär det för medlemskommunerna att GR 
inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
Att Göteborgsregionen inte har ett uppdrag inom kulturområdet innebär för 
medlemskommunerna i korthet: 
• Att kulturfrågorna inte kan drivas effektivt, då det befintliga icke-formaliserade 
kultur- och fritidschefsnätverket inte präglas av kontinuitet och inte ingår i ett 
optimalt sammanhang. 
• Att det är svårt att driva utvecklingsfrågor med kraft och att uppnå de mervärden 
och synergieffekter som beskrivs i kapitel 6. 
• Att det uppstår en känsla bland både chefer, medarbetare och kulturpolitiker att 
kulturfrågorna inte har samma status som andra politikområden. 

Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det är till nackdel för 
medlemskommunerna att GR inte har ett samordningsuppdrag rörande kultur. 

10.4 Vad innebär det för Göteborgsregionens 
kommunalförbund att inte ha ett uppdrag inom 
kulturområdet? 
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har 
ett samordningsansvar. Göteborgsregionens kommunalförbund – och därmed 
medlemskommunerna – går miste om den korsbefruktning och de synergieffekter 
som de andra kommunalförbunden vittnar om, där kulturen har en självklar roll i 
tillväxtstrategier och inriktningsdokument. 

Att Göteborgsregionen inte har ett kulturuppdrag förefaller vara till skada för 
Göteborgsregionens men också Göteborgs och Västra Götalandsregionens anseende. 
Det har varit en allmänt spridd uppfattningen i intervjuer med företrädare för 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen 
att detta är en fråga som borde få en lösning. 

Utredaren gör därmed bedömningen att det är en nackdel även för 
Göteborgsregionens kommunalförbund att inte ha ett uppdrag på kulturområdet. 

10.5 Hur ser viktiga samverkanspartners på att GR 
skulle åta sig att arbeta med kulturfrågorna? 
Västra Götalandsregionens centrala kulturkansli och regionens nya förvaltning för 
kulturutveckling skulle, tillsammans med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal 
och Boråsregionen, bli förbundets viktigaste samarbetspartners när det gäller kultur. 
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Intervjupersonerna i Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag. Utredarens samlade intryck är att det ändå finns en stark önskan att GR får 
medlemskommunernas mandat att åta sig uppdraget och utredarens bedömning är 
att detta skulle gagna samarbetet mellan GR och dessa viktiga samverkanspartners. 

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Bolagens uppdrag rörande 
näringslivsutveckling respektive evenemang har nära koppling till kulturområdet. 
Några farhågor rörande dubbelarbete eller oklara roller har inte lyfts fram i 
intervjuerna. Utredarens bedömning är att ett uppdrag till GR i kulturfrågor skulle ge 
BRG och Göteborg & Co en tydligare plattform för samverkan med 
medlemskommunerna i strategiska och interkommunala kulturfrågor. 

10.6 Vad skiljer kulturområdet från övriga sakområden 
där GR har ett samverkansuppdrag? 
Göteborgsregionen har enligt förbundsordningen samverkansuppdrag inom följande 
områden: 
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv.  

Detta är verksamhetsområden där förbundets insatser, inom ramen för den 
kommunala självstyrelsen, bedöms vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 
medlemmarna. GR har lång erfarenhet av att driva samverkansfrågor och att 
utkristallisera vinsterna med interkommunal samverkan, utan att kringgå 
kommunernas självstyre. Fokus i samverkansarbetet ligger på de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas genom att kommunerna samverkar. 

Utredarens bedömning är att samverkan inom kulturområdet inte skiljer sig på 
något avgörande sätt från andra sakområden där GR har ett samverkansuppdrag. 
Emellertid går kulturfrågorna på tvären över nuvarande avdelningar och skulle 
behöva ett mer gränsöverskridande arbetssätt. Detta kan enligt utredarens 
bedömning inledningsvis vara en komplikation men innebär också en stor potential 
när det gäller synergieffekter. 

10.7 Vilka delar av kulturområdet ska ingå i uppdraget? 
Utredaren förordar en bred definition av kulturområdet som ansluter till den 
gemensamt framtagna kulturstrategin i Västra Götaland. I denna tydliggörs kulturens 
egenvärde för individen, men också kulturens bidrag till demokrati, folkhälsa, 
lärande, hållbar utveckling och social sammanhållning. 

Det finns uppenbara fördelar med att planering av teatrar, bibliotek, dansscener, 
museer, kulturhus, men även olika anläggningar och vandringsleder, koordineras 
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med annan samhällsplanering och stadsutveckling. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers identitet och 
attraktionskraft. 

Utredarens bedömning är att en bred definition av kultur är nödvändig för att uppnå 
de mervärden och synergieffekter som beskrivs på många ställen i utredningen. 

Utredningsuppdraget rör ett eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kultur. 
Under utredningens gång har det blivit allt mer tydligt att flertalet kultur- och 
fritidschefer anser att även frågor rörande fritid bör ingå i uppdraget. Även 
företrädare för Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning står bakom detta 
önskemål. En stor andel intervjupersoner har framfört att de största ekonomiska 
vinsterna i samverkan kan uppnås genom samplanering, samfinansiering och 
samutnyttjande av olika typer av anläggningar. Motiven för ställningstagandet har 
utvecklats närmare i avsnitt 6.8.  

Utredarens bedömning är att det redan nu bör övervägas om även fritidsfrågorna ska 
ingå i Göteborgsregionens uppdrag. Det ska samtidigt betonas att utredningen inte 
haft till syfte att särskilt undersöka denna fråga och att den därför inte behandlats 
lika djupgående som frågan om kulturens roll i GR. En kompletterande, mindre, 
utredning skulle eventuellt behöva göras för att fördjupa perspektiven också kring 
denna fråga. Till exempel kan gränssnitten mellan strategisk och operativ samverkan 
behöva klargöras liksom behov av vilken resurs som skulle krävas för att samordna 
även en sådan del av ett utökat uppdrag. Dock framstår det som logiskt att GR, 
genom att inbegripa fritidsfrågorna, skulle ta höjd för att kopplingarna mellan kultur 
och fritid är uppenbara ur både ett invånarperspektiv och utifrån ett strategiskt 
planeringsperspektiv. Många av de mervärden med kultursamverkan som lyfts fram i 
kapitlen 5–7 gäller enligt utredarens bedömning även fritidsområdet. Merparten av 
intervjupersonerna från medlemskommunerna har i intervjuerna framfört att även 
fritidsområdet bör ingå i GR:s samordningsuppdrag.  

10.8 Hur skulle GR kunna ta sig an uppdraget? 
Utredaren gör bedömningen att det utifrån Göteborgsregionens storlek och 
komplexitet skulle behövas två tjänster som kulturstrateger. Dessa skulle behöva ha 
grundläggande kunskap om kulturfrågor och om olika offentliga aktörers roll i 
kultursamverkan. Centralt är en väl dokumenterad förmåga att driva strategiska 
samverkans- och utvecklingsprocesser.  

Vidare görs bedömningen att de mervärden som förväntas av medlemskommunerna 
förutsätter ett brett arbetssätt inom GR. Det handlar alltså inte bara om att flytta över 
kultur- och fritidschefsnätverket till förbundet. Kulturstrategerna skulle behöva 
utveckla en nära samverkan mellan alla avdelningar inom GR och chefsnivån behöver 
underlätta former för ett gränsöverskridande arbetssätt.   

Det är också viktigt för kulturstrategerna att inta en självständig roll i förhållande till 
Västra Götalandsregionen. Även om framtagandet och implementeringen av 
Kulturstrategin för Västra Götaland är en gemensam angelägenhet, och förutsätter ett 
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mycket nära samarbete, så skulle kulturstrategerna tydligt arbeta på 
medlemskommunernas uppdrag.  

Utredaren gör också bedömningen att tid inledningsvis bör läggas på att utarbeta 
spelregler för samverkan i olika nätverk och arbetsgrupper. Här har 
Göteborgsregionens tjänstepersoner och medlemskommunernas företrädare ett 
ömsesidigt ansvar för att driva kulturfrågorna effektivt och målinriktat. Arbetet bör 
inledas med att de viktigaste delregionala behoven identifieras och att en målbild och 
strategi tas fram. 

10.9 Farhågor och risker 
Något som inledningsvis lyftes fram var att ytterligare en samverkansarena inte med 
säkerhet gör det enklare att hantera kulturfrågorna. Det finns alltid en risk för 
merarbete, byråkratisering och oklara roller.  

Värt att notera är att uppdraget till GR inte skulle innebära ytterligare en hierarkisk 
nivå. GR skulle inte överta ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan verka i 
gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 
interkommunal samverkan ger mervärde. 

Utredarens bedömning är att en formalisering av det befintliga kultur- och 
fritidschefsnätverket och en politisk styrning av detsamma skulle ge större utväxling 
på satsningar i form av tid och pengar.   

En annan farhåga är att mandatet till kommunalförbundet skulle bli oklart, detta mot 
bakgrund av att det under lång tid varit en olöst fråga. Att alla intervjupersoner ställt 
sig positiva till samverkan är i sig ett tydligt mandat.  

Utredarens bedömning är att det inte finns skäl att ifrågasätta mandatet till GR, 
däremot att det alltid är viktigt att tydliggöra spelregler och arbetsformer.   

10.10 Ekonomi och finansiering 
I nästan alla intervjuer har förväntningar på ekonomiska samverkansvinster lyfts 
fram. Utredaren gör bedömningen att det finns möjligheter att infria dessa 
förväntningar. Exempelvis har Boråsregionen visat att insatta projektmedel 
uppväxlats flera gånger. Projektmedel är lättare att få om flera 
organisationer/kommuner står bakom en ansökan.  

I kapitel 6 lyfts olika potentiella samverkansområden upp som har bäring på 
ekonomi. Merparten av dessa torde vara enkla att komma överens om, till exempel 
kompetensutveckling och mindre kultursatsningar. För att uppnå större ekonomiska 
samverkansvinster kommer dock helhetssyn, kompromisser och innovativa lösningar 
utifrån kommunkollektivets bästa att krävas. Detta är för övrigt ett arbetssätt som 
ligger väl i linje med den avtalssamverkan som kommunutredningen föreslagit och 
som nu är en lagstadgad möjlighet. 
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Västra Götalandsregionens har en överenskommelse med Stenungsunds kommun om 
finansiering av en deltidstjänst och en miljon till kultursatsningar. Utredaren gör 
bedömningen att Västra Götalandsregionen gärna ser att en ny överenskommelse 
ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för med en enskild 
kommun, i likhet med de övriga kommunalförbunden. Överenskommelserna ska 
omförhandlas inför årsskiftet 2020 och innehållet ska revideras. 

Överenskommelserna med Västra Götalandsregionen förutsätter medfinansiering 
från medlemskommunerna. Denna fråga har lyfts av utredaren i intervjuer och i 
kultur- och fritidschefsnätverket. Utredaren gör bedömningen att det finns en 
medvetenhet i medlemskommunerna om att ett uppdrag till GR att samordna 
kulturfrågorna måste finansieras helt eller delvis genom medlemskommunerna. 

Den miljon för kultursatsningar som Västra Götalandsregionen tillskjuter 
kommunförbunden är enligt utredarens bedömning inte ett motiv i sig för 
samverkan. Det stora ekonomiska mervärdet ligger istället i att använda kommunala 
resurser effektivt genom till exempel samfinansiering, och att kunna påverka hur de 
statliga och regionala medlen i kultursamverkansmodellen ska användas. 

10.11 Organisation och politisk styrning av 
kulturfrågorna inom GR 
En återkommande önskan i intervjuerna har varit att skapa nya gränsöverskridande 
nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet med övriga 
politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Vidare ser många av intervjupersonerna helst att kulturfrågorna kopplas till 
avdelningen för miljö- och samhällsbyggnad. Motivet är framför allt en önskan att 
komma in tidigare i samhällsplanering och regional utveckling. Det är också den 
organisation och det arbetssätt som de andra kommunalförbunden valt.  

Utredarens bedömning är att organisationsfrågan ligger något utanför 
utredningsuppdraget. Göteborgsregionen är en komplex organisation och utredaren 
har inte full inblick i denna. Det är dock viktigt att förmedla intervjupersonernas 
önskemål. 

Inte heller den politiska styrningen av kulturfrågorna ligger inom ramen för 
utredningsuppdraget. Frågan har dock berörts spontant av många intervjupersoner, 
både politiker och tjänstepersoner. De alternativa lösningar på politisk styrning som 
lyfts fram har varit följande: 
• Att den politiska styrningen avgörs av inom vilken avdelning inom GR som 
kulturfrågorna skulle organiseras och därmed ske inom någon av de fyra befintliga 
styrgrupperna 
• Att det skapas en särskild politisk styrgrupp för kulturfrågorna där eventuellt även 
det redan existerande Idrottsrådet skulle kunna lyftas in. 

Utredarens bedömning är att frågan om politisk styrning är viktig för både 
tjänstepersoner och politiker, sannolikt för att avsaknaden av politisk styrning av 
kulturfrågorna under lång tid har upplevts som en brist. 
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10.12 Vad är nästa steg? 
Den här rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt 
politiskt beslut och utredarens förslag är att utredningen går på remiss till 
medlemskommunerna.  

Det är angeläget att underlaget hanteras på politisk nivå i varje kommun innan 
ställningstagande görs i GR:s förbundsstyrelse.  

Om Göteborgsregionen ska få ett uttalat uppdrag att samordna delregionala 
kulturfrågor bör förbundsordningen eventuellt revideras. Ett sådant beslut tas i så 
fall av förbundsfullmäktige. 

Några frågor som behöver klargöras inför ett remissförfarande är: 

• hur medlemskommunerna skulle bidra till finansieringen av 
kulturfunktionen 

• hur förslaget från många medlemskommuner att även fritidsfrågor ska ingå i 
GR:s samordningsuppdrag ska hanteras 

• från vilket datum ett eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionens 
kommunalförbund ska gälla. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom regionala 
tillväxtmedel mellan Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun 

 

 

Länk: ”Samhällets utgifter för kultur 2018” 

Myndigheten för kulturanalys:  
https://kulturanalys.se/statistik/samhallets-kulturutgifter/   
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Bilaga 1 Sammanställning av inlästa dokument
Utredning kultur GR 2020
Daterat Dokumentets namn

Dokument som rör Göteborgsregionen och medlemskommunerna  

2016-06-21 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-05-24 Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020-2023

2019-05-24 Rambudget för Göteborgsregionen 2020

2019-05-24
Protokollsutdrag från sammanträde i förbundsfullmäktige. § 44. Förbundsdirektören får i uppdrag 
att utreda hur medlemskommunerna ser på samverkan inom kulturområdet.

2019-03-27
Göteborgs stads yttrande över samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 och 
rambudget för 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund  (GR)

1995-07-24 Beslutshandling angående sammanläggning av GFF och GR i ett gemensamt kommunalförbud

2018-03-08 Samverkansavtal mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-10-29 Samverkansavtal mellan Göteborgsregionens kommunalförbund  och Göteborg & Co

2015 - 
Utredning om omfattningen av Göteborgsregionens kommunalförbunds uppdrag inom det sociala 
området

2020-01-15 Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur

2013 - Göteborgs Stads kulturprogram

Dokument som rör Kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen 

2017-03-01 Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, reviderad 

2019-05-24 Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund, reviderad

2018-01-26 Förbundsordning för Boråsregionens kommunalförbund, reviderad

2019 - Årsplan 2019 Fokusområde Kultur, Skaraborgs kommunalförbund

2019 - Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-2023

2019-10-10 Nätverket för kulturansvariga i Fyrbodals kommunalförbund, syfte, uppdrag och arbetsformer

2019-12-23
Rapport kultursamverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund processledartjänst och tillväxtmedel 2019

1905-07-11
Rapport från Skaraborgs kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende  
processledartjänst och tillväxtmedel 2019

2019-12-16
Rapport från Stenungsunds kommun till Västra Götalandsregionen  avseende processledartjänt 
och beviljade medel 2019 
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Dokument som rör Västra Götalandsregionen

2019-06-10 Reglemente för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 

2019-08-21 TU: förslag till kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-08-25 Förslag Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-09-25 Bilaga 1 Kulturnämndens stöd och uppdrag- bilaga till kulturstrategi och regional kulturplan 2020-

2023
2019-08-25 Bilaga 2; Regional bibliotektsplan, bilaga till kulturstrategi och reginal kulturplan 2020-2023

2014-01-11
Brev från Västra Götalandsregionens kulturförvaltning till GR:s förbundsdirektör.Synpunkter på 
varför kommunalförbundet för Göteborgsregionen också ska samverka om kulturfrågor

2019-06-20
TU: Yttrande från Kulturnämnden i Göteborgs stad till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
avseende Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020202

2019-06-10
TU: Yttrande från Fyrbodals kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 

2019-06-24
TU: Yttrande från Skaraborgs kommunalförbund avseende Kulturstrategi Västra Götaland och 
regional kulturstrategi 2020-2023

2019-06-29 TU:Yttrande från kultur- och fritidschefsnätverket i GR-kommunerna angående kulturstrategi 
Västra Götaland och regional kulturplan 

2019-05-31
TU: Boråsregionens svar på remiss om Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020 - 2023

2019-05-02
TU: Förslag från Kulturnämnden i VGR till regionstyrelsen avseende samordning av Västarvet och 
Kultur i väst.

1905-07-11 Kulturmiljö 2030 - ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Stenungsunds kommun om samverkan och finansiering 
genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av VGR:s regionala kulturplan 2016-2019 
samt Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om samverkan, 
finansiering och genomförande av Västra Götalands 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Skaraborg kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande avVästra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande av Västra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel 

Övriga myndigheter och organisationer

2018-06-15 Handlingsplan Agenda 2020, regeringskansliet 

2016 november
Kultur i hela landet, regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen, rapport SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting

2018 Det här är kulturdepartementet, regeringens hemsida

2015 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, SOU 2015-88

2016 Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, Centrum för kultur och hälsa

2019 januari Kulturvanor i Sverige 1989-2018, Kulturfakta 2019:2. Myndigheten för kulturanalys

2019 februari
Kulturanalys 2019, Lägesbedömning i  relation till de kulturpolitiska målen, Rapport 2019:1 
Myndigheten för kulturanalys

2020-02-20
Kultursamverkansmodellen, uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010-2018, Statens 
kulturråd

2019 maj 
Interkommunal samverkan, en kunskapsöversikt till Kommunutredningens arbete, Lunds 
universitet Ola Mattisson & Anna Thomasson 

2018 Hållbar platsutveckling, Kunskapsöversikt Västra Götaland, Mistra Urban Futures papers 2018-3
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Bilaga 2 Sammanställning av intervjupersoner
Utredning kultur GR 2020 
DATUM Befattning Namn

Kommentar

Medlemskommunerna 

flera möten 
Koordinator nätverk för kultur och 
fritidschefer i GR-kommuner

Julia Boström intervjuer och telefonsamtal

2019-11-06
Ordf ovanstående nätverk samt 
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Stenungsund

Pia Solefors gruppintervju med Lilla Edet och Tjörn

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Lerum 

Marie Nilsson gruppintervju med Partille

2019-11-24 Enhetschef bibliotek, Lerum Barbro Ahlberg gruppintervju med Lerum

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Partille kommun

Kristina 
Svensson

gruppintervju med Mölndal

2019-10-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Kungsbacka 

Ulrika Granfors enskild intervju

2019-11-06
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Tjörn

Evike Sandor gruppintervju m Lilla Edet, Stenungsund

2019-11-06
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Lilla Edet

Eva Lejdbrant gruppintervju med Stenugnsund o Tjörn

2019-11-07
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Mölndal 

Annika Stedner gruppintervju med Härryda

2019-11-27
Verksamhetschef Kultur, fritid och 
turism, Alingsås 

Johan Edgren enskild intervju

2019-11-07
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Härryda

Karin Beckman gruppintervju med Mölndal

2019-11-13
Enhetschef kultur och bibliotek, 
Kungälv

Mariella 
Siverstrand

gruppintervju med Öckerö och Ale

2019-11-13
Verksamhets- och bibliotekschef, 
Öckerö

Karin Zackau gruppintervju med Kungälv och Ale

2019-11-13 Sektorschef Kultur och Fritid, Ale Anna Reinhardt gruppintervju med Kungälv och Öckerö

2019-11-04
Avd chef kulturstrategiska frågor, 
Kulturförvaltningen Göteborg

Joakim 
Albrektssson

enskild intervju

2019-12-05
Förvaltningsdirektör, 
kulturförvaltningen Göteborg

Anna Rosengren enskild intervju

2019-10-09
Fd Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Cornelia 
Himmelman 
Lönnroth

gruppintervju med Linda J, se nedan

2019-10-09
Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Linda 
Johannesson

gruppintervju med Cornelia H, se ovan

2020-02-26
Verksamhetsstrateg, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborg

Gösta Malmryd gruppintervju med Anders R, se nedan

2020-02-26
Förvaltningsdirektör, idrotts- och 
föreningsförvaltningen Göteborg

Anders Ramsby gruppintervju med Gösta M, se ovan
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Västra Götalandsregionen

2019-12-12
Kulturchef Västra 
Götalandsregionen

Katti Hoflin enskild intervju

2019-11-21
Interimschef Förvaltningen för 
Kulturutveckling

Eva Arrdal enskild intervju

2019-11-26 Utvecklingsledare, Västarvet Björn Ohlén enskild intervju

2019-10-08 & 
2020-01-22

Regionutvecklare kultur, Västra 
Götalandsregionen 

Sofia Lubian två enskilda intervjuer

Kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal

2019-11-11
Förbundsdirektör 
Boråsregionen/Sjuhärad

Magnus 
Haggren

enskild intervju

2019-11-26 Förbundsdirektör Fyrbodal
Jeanette 
Lämmel

enskild intervju

2019-10-25 Förbundsdirektör Skaraborg Jan Malmgren enskild intervju

2019-11-11
Regionutvecklare kultur, 
Boråsregionen

Anna Laang enskild intervju

2019-10-25
Kulturstrateg Skaraborgs 
kommunalförbund

Isabel Eriksson enskild intervju

2019-11-19
Kulturstrateg Fyrbodals 
kommunalförbund

Ida Svanberg enskild intervju

2019-11-19 Förvaltningschef Kultur, Borås 
Eva-Lotta 
Franzén 

enskild intervju

2010-12-13
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Falköping

Maria 
Wallengren

telefonintervju

2020-01-10
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Bengtsfors

Sara Vogel 
Rödin 

telefonintervju 

Politiker

2019-10-25 Kulturnämndens ordförande VGR
Conny 
Brännberg 

enskild intervju

2020-01-09
Kulturnämndens f d ordförande 
VGR

Lars Nordström telefonintervju 

2019-12-04
Ordf BH7, Boråsregionens 
kommunalförbund samt 
kommunalråd i Borås

Annette 
Carlsson

telefonintervju

2019-12-16
Ordf Fyrbodals kommunalförbund, 
samt kommunalråd i Dals Ed

Martin Carling telefonintervju 

2020-01-08 Ordf Kulturnämnden Göteborg
Ann-Catrin 
Fogelgren

enskild intervju 

2020-02-04
Ordf Skaraborgs 
kommunalförbund, samt 
kommunalråd i Skövde

Katarina 
Jonsson

telefonintervju 

2019-12-18
Ordf Kultur- och fritidsnämnden 
Lilla Edet

Carina 
Andersson

telefonintervju 
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2020-01-07
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Kungsbacka

Kristina 
Karlsson

telefoninterjvu 

2020-01-31
Ordf i beredning utbildning, kultur 
och fritid, Kungälv

Anna Wedin telefonintervju

2020-01-30
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Partille

Lotten Winström 
Carlsson

telefonintervju

Övriga 

2019-11-20

Ansvarig kulturella och kreativa 
näringar, Business region Göteborg

Rasmus 
Heyman

enskild intervju

2019-11-27
Ansvar kultur och evenemang 
Göteborg &CO

Fredrik 
Sandsten 

enskild intervju 

 2019-10-23
Uppgiftslämnare avseende GR:s 
historia, fd förbundsdirektör  

Nils Gunnar 
Ernstson telefonintervju

2019-12-12
Doktorand kultur och organisation, 
Göteborgs universitet

Thomas 
Ohlsson telefofonintervju

2020-01-08 Avdelningschef utbildning, GR Fredrik Zeybrant enskild intervju

2020-01-22
Avdelningschef miljö och 
samhällsbyggnad,GR Maria Sigroth enskild intervju

2020-01-23
Avdelningschef välfärd och 
arbetsmarknad Lena Holmlund enskild intervju

Medverkan på nätverksmöten
2019-10-04 & 
2020-01-24

Nätverk för kultur- och fritidschefer 
i GR-kommuner

2019-12-13

ät e   Götebo gs stad ö  
stadsdelarnas sektorschefer kultur 
och fritid samt representanter för  
Kulturförvaltningen, Social 
resursförvaltning, Idrott och 

2020-01-17
Nätverk för kulturstrateger i 
kommunalförbunden 

Page 3 of 3
159



 

Postadress: 
Regionens Hus 
405 44 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra Hamngatan 37-41 
Göteborg 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
kultur@vgregion.se 

 

1 (2) 

Datum 2018-12-10 
Diarienummer KUN 2018-00608 

 
 

Överenskommelse om samverkan och finansiering genom 
delregionala tillväxtmedel för genomförande av Västra 
Götalands regionala kulturplan 2016-2019 samt Regional 
kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023. 

 
Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Kultur- och 
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen genom Stenungsunds kommun. 
Överenskommelsen gäller under perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31  
 
Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av kulturstrategin för Västra 
Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019. Överenskommelsen 
reglerar hanteringen av de medel som Kultur- och fritidschefsnätverket i 
Göteborgsregionen tillförs från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd (KN) till dess att 
kulturfrågorna ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Under 2019 finns det 
möjlighet till aktualitetsprövning och eventuella justeringar i överenskommelsen för 2020. 

Roller och ansvar 
Stenungsunds kommun åtar sig att:  
• Ansvara för rekvirering och utbetalning av projektmedel, administration samt 

arbetsgivaransvaret för delregional processledare. 
 
Kultur- och fritidschefsnätverket åtar sig att: 
• Arbeta i enlighet med ovan angivna strategiska dokuments inriktning 
• Samverka med kommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 

kommunalförbund och med VGR. 
• Återrapportera och redovisa genomförda insatser 
• Medfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen kommunala eller övriga 

medel 50% och VGR 50%. 
• Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från KN ska det tydligt framgå för 

projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att 
använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler.  

• Redovisa utfall av genomförda aktiviteter och projekt. Redovisningen sker i samband med 
rekvirering och uppföljning av medel.     

 
VGR åtar sig att: 
• Samverka med delregionen och koordinera genomförandet av kulturstrategin för Västra 

Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019. 
• Sammankalla till årliga avstämningar där nätverket lyfter fram särskilda insatser och 

utvecklingsprocesser som genomförts samt vad som avses att genomföras nästkommande 
år.  

Horisontella kriterier 
Samtliga insatser som genomförs och finansieras inom ramen för nätverket ska 
bidra till hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och 
jämställdhet. Insatser får inte på något sätt påverka perspektiven negativt. 
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Medfinansiering av insatser 
KN avsätter totalt 1 350 000 kronor för 2019 inom ramen för genomförande av 
kulturstrategin för Västra Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-
2019.  KN avsätter max 1 000 000 kronor för särskilda projekt under förutsättning att 
medlen endast används till projektrelaterade kostnader och medfinansieras med 
motsvarande belopp (50/50) kommunala medel och/eller övrig finansiering. KN 
avsätter max 350 000 kronor för delfinansiering av tjänst. Beslut om medel för 2020 tas 
i samband med KNs detaljbudget. 

 
För bästa möjliga uppväxling av regionala och kommunala medel bör det vid större 
strategiska insatser undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga, exempelvis 
nationella program eller EU:s fonder och program.  
 
För insatser inom kulturutveckling avsätter kulturnämnden högst 1 350 000 kr 
för 2019 (för 2020 se detaljbudget för kulturnämnden) 
 
Projektmedlen om 1 000 000 kronor ska: 
• användas till insatser i linje med den regionala kulturstrategin och Västra Götalands 

regionala kulturplan 2016-2019 
• stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden 
• projektmedel som inte har förbrukats ska återbetalas till kulturnämnden  

 
Delfinansiering av tjänst om 350 000 kronor med huvudsyfte att: 
• utveckla strukturer och nätverk som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och 

det civila samhället 
• vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela delregionen 
• samarbeta med koncernavdelning kultur och kulturnämnden i olika utvecklingsfrågor 
• stödja det civila samhället och det fria kulturlivet i delregionen 
• utgöra en resurs för genomförande av Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 

samt framarbetning och implementering av Regional kulturstrategi för Västra Götaland 
2020-2023  

• årligen rapportera utvecklingsprocesser och insatser som genomförts av tjänsten inom 
ramen för kulturnämndens stöd 

 
Rekvirering, redovisning och uppföljning 
Rekvirering av medlen sker av den kommun som aktuellt år innehar huvudmannaskapet. 
Medlen rekvireras två gånger per år senast 30 juni och 30 november på särskilda blanketter 
tillsammans med underlag i form av projektbeskrivningar samt protokollsutdrag. Underlaget 
ska visa projektens totala budget samt kommunal och övrig medfinansiering. 

 
Informationsskyldighet 
Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från KN ska det tydligt framgå för 
projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att 
använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler. 

 
 
Göteborg den   Stenungsund den  
 

 
Conny Brännberg   Pia Solefors 
Ordförande    Verksamhetschef kultur och fritid 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd Stenungsunds kommun  

På delegation av välfärdsutskottet, Stenungsunds 
kommun 
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Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se  

Remissbrev 

Förbundsledningen 

Datum: 2020-12-14, diarienummer: 2019-00465.90 

 

 
 

Till 

Kommunstyrelsen i GR:s medlemskommuner 

  

Remiss angående utredning om eventuellt 

samordningsuppdrag till GR rörande 

kulturfrågor   

Härmed översänder vi föreliggande utredning om eventuellt samordningsuppdrag 

till GR rörande kulturfrågor. GR:s förbundsstyrelse beslöt 2020-11-27 att 

utredningen ska skickas på remiss till medlemskommunerna samt hanteras i den 

politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Se bifogat 

protokollsutdrag § 220.  

 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om 

medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. 

 

En utredning har genomförts som utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på 

många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett 

samordningsansvar. Se bifogad tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19.  

 

Som framgår i tjänsteskrivelsen pågår inom Göteborgsregionen redan idag 

samverkan inom kulturområdet genom ett nätverk initierat av kultur- och 

fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. VGR finansierar denna samverkan med 

för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i GR medfinansierar på motsvarande 

nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett värdskap för samordningen av detta 

nätverk. 

 

När utredningen presenterades för förbundsstyrelsen 2020-11-27 fanns två olika 

förslag beskrivna i förelagd tjänsteskrivelse.  

 

Utredaren föreslår att GR anställer två kulturstrateger med uppdrag att driva ett 

strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka 

med de övriga kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle vara att verka i 

gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 

interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant uppdrag skulle även medföra 
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www.goteborgsregionen.se 

ökade möjligheter att söka finansiering också hos olika nationella och 

internationella aktörer.  

   

Förbundsledningen presenterade vid förbundsstyrelsens sammanträde ett annat 

förslag som innebär en mer begränsad omfattning av uppdraget initialt än den som 

föreslås av utredaren, med en anställd kulturstrateg på halvtid. Denna tjänst kan 

sedan kan ökas upp utifrån att finansiering av tjänsten säkras. Orsaken till det mer 

begränsade förslaget är att förutsättningarna för att genomföra uppdraget på det 

sätt som föreslås i utredningen har ändrats under året – dels genom att årsavgiften 

till förbundet är under diskussion och dels då coronapandemins eventuella 

långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

 

Båda förslagen innebär att det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer 

införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av 

Stenungsunds kommun istället hanteras av GR. Uppdraget skulle inte innebära att 

GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan det handlar om 

samordning inom de områden och på det sätt som kommunerna finner lämpligt 

över tid. 

 

I och med förbundsstyrelsens beslut att skicka utredningen på remiss finns det 

möjlighet för medlemskommunerna att lämna synpunkter på dessa båda förslag – 

men även att komma med egna inspel och förslag kring ett eventuellt 

samordningsuppdrag för GR rörande kulturfrågor. 

 

Vi emotser medlemskommunernas synpunkter till GR 

senast 2021-04-01. Svara med epost till: diariet@goteborgsregionen.se 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör   

helena.soderback@goteborgsregionen.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/343
2021-01-20

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med 
huvudsäte utanför kommunen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte 
utanför kommunen. De nya riktlinjerna börjar gälla 1 juli 2021. De av kommunfullmäktige 
2015 beslutade riktlinjerna upphör då att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 30 november 2020 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
riktlinjerna för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen så att 
innehållet i dokumentet överensstämmer med vedertagna diskrimineringsgrunder. 
I de nya riktlinjerna har anpassning till diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder 
skett. 
 
Beskrivning av ärendet 
I samband med att kommunstyrelsen den 30 november 2020 behandlade en fråga om 
finansiering av Bohusläns föreningsarkiv beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte 
utanför kommunen så att formuleringarna överensstämmer med vedertagna 
diskrimineringsgrunder. 
 
Befintliga riktlinjer beslutades av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015 och där anges att 
de krav en förening måste uppfylla för att erhålla bidrag är följande: 
1. Föreningens verksamhet ska rikta sig till invånare i Stenungssunds kommun, 
2. Varje kommunmedlem ska ha rätt att bli medlem i föreningen och delta i verksamheten, 

såvida det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra denna rätt. 
3. Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av socialt arbete eller integrationsarbete. 
4. Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som kan skapa 

positiva attityder till missbruk av tobak, alkohol eller andra droger eller diskriminering på 
grund av kön, ras, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung, 
trosbekännelse eller liknande förhållanden. 

5. Föreningen skall medverka till de kontrollåtgärder som bidragsgivande utskott finner 
erforderliga. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/343
2021-01-20

 
Det är således sista delen av punkt fyra ovan som förvaltningen fått i uppdrag att revidera.  
 
I de nya riktlinjerna har anpassning till diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder skett 
och ny formulering är följande: Föreningen får inte medverka till eller utsätta någon för 
diskriminering. Utgångspunkt är diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder; 
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
I de nya riktlinjerna är informationen om vem som är delegat i ärendet borttagen. 
Kommunstyrelsens delegering regleras i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Syftet med att riktlinjerna beaktar diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder är att barn 
och ungdomar inte ska diskrimineras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-16 
Nya Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 § 385 
Befintliga Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen, KF 
2015-10-26 – dnr 0628/15  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
maritha.hjelm@stenungsund.se
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Riktlinjer för föreningsbidrag till 
föreningar med huvudsäte utanför 
kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ av dokument 
Riktlinjer 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
2021-xx-xx 

Diarienummer 
2021/226 

Dokumentägare 
Sektor utbildning 

Giltighetstid 
Tills vidare 

Framtagen av 
Planeringsledare 

Reviderad 
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Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför 
kommunen 
 
Vilka krav måste föreningen uppfylla? 

 Föreningens verksamhet ska rikta sig till invånare i Stenungssunds kommun. 

 Varje kommunmedlem ska ha rätt att bli medlem i föreningen och delta i verksamheten, såvida 
det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra denna rätt. 

 Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av socialt arbete eller integrationsarbete. 

 Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som kan skapa positiva    
attityder till missbruk av tobak, alkohol eller andra droger. 

 Föreningen får inte medverka till eller utsätta någon för diskriminering. Utgångspunkt är 
diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder; diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 Föreningen skall medverka till de kontrollåtgärder som är erforderliga inför bidragsbeslut  

 
 
Ansökan ska innehålla: 

 Verksamhetsberättelse 
 Bokslut från föregående verksamhetsår 
 Revisionsberättelse från föregående år 
 Kontaktuppgifter 
 BG/PG/bankkontonummer ink. clearing nummer 

 
Tid för ansökan 
Fullständig ansökan ska vara inkommen till Stenungsunds kommun senast den 31 maj. Beslut fattas i 
augusti/september. Ansökningar som inkommit efter 31 maj eller som är ofullständiga den 31 maj 
behandlas nästkommande år. 

 
 
Ansökan skickas till: 
kommun@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

  
 
 
 
 
§ 385 Dnr: KS 2020/343 
 
Finansiering av Bohusläns föreningsarkiv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget att undersöka hur 
finansieringen av Bohusläns föreningsarkiv ska gå till som slutfört.  

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna så att 
formuleringarna överensstämmer med vedertagna diskrimineringsgrunder. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 21 september 2020 att avslå en ansökan om föreningsbidrag från 
Bohusläns föreningsarkiv men gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att undersöka hur 
finansieringen av Bohusläns föreningsarkiv ska gå till.  
 
Kommunstyrelsens avslag berodde på att föreningsarkivets verksamhet inte uppfyller de av 
kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte 
utanför kommunen. En förutsättning för att få bidrag enligt dessa riktlinjer, är att 
föreningsarkivet har en verksamhet som i huvudsak utgörs av socialt arbete eller 
integrationsarbete.  
 
Bohusläns föreningsarkivs verksamhet finansieras med statliga och regionala bidrag samt 
medlemsavgifter motsvarande cirka 1,5 mnkr årligen. Utöver det får föreningsarkivet intäkter 
om cirka 70 tkr (2019) varav merparten från Uddevalla kommun. 
 
Kommunstyrelsen kan, för att kunna ge Bohusläns föreningsarkiv bidrag utöver ovan, hos 
kommunfullmäktige initiera en översyn av riktlinjerna för föreningsbidrag till föreningar med 
huvudsäte utanför kommunen. En annan möjlighet är att kommunfullmäktige beslutar ge 
Bohusläns föreningsarkiv ett riktat bidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 
Beslut KS 2020-09-21§ 328 
Stadgar Bohusläns föreningsarkiv 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av 
riktlinjerna så att formuleringarna överensstämmer med vedertagna diskrimineringsgrunder. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se 
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Typ av dokument Beslutat av Beslutsdatum Diarienummer 

Dokumentägare Giltighetstid Framtagen av Reviderad 

Riktlinjer för föreningsbidrag till 
föreningar med huvudsäte utanför 
kommunen 

Riktlinjer Kommunfullmäktige 2015-10-26 0628/15
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Riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen 

Vilka krav måste föreningen uppfylla? 

• Föreningens verksamhet ska rikta sig till invånare i Stenungssunds kommun.
• Varje kommunmedlem ska ha rätt att bli medlem i föreningen och delta i verksamheten, såvida

det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra denna rätt.
• Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av socialt arbete eller integrationsarbete.
• Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som kan skapa positiva

attityder till missbruk av tobak, alkohol eller andra droger eller diskriminering på grund av
kön, ras, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller
liknande förhållanden.

• Föreningen skall medverka till de kontrollåtgärder som bidragsgivande utskott finner
erforderliga.

Ansökan ska innehålla: 
• Verksamhetsberättelse
• Bokslut från föregående verksamhetsår
• Revisionsberättelse från föregående år
• Kontaktuppgifter
• BG/PG/bankkontonummer ink. clearing nummer

Tid för ansökan 
Fullständiga ansökningar ska vara inkomna till kommunen senast 31 maj. Beslut tas av bildnings- och 
socialutskottet i augusti/september. Ansökningar som inkommit efter 31 maj behandlas 
nästkommande år.   

Underlaget skickas till:  
kommun@stenungsund.se 
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Information Dnr KS 2021/13
2021-02-19

 
Stefan Svedhem 
Strategisk projektledare 
 
Information om Bohusbanan 
 
Inför revidering av Nationell infrastrukturplan krävs stöd i informationsspridning via många 
kanaler. Prioritering och beslut till innehåll i kommande investeringsplan genomförs av 
Trafikverket själva. 

Här sammanställs våra behov och önskemål med tillhörande argument för en utveckling av 
södra Bohusbanan. 

 
 

Daniel Jerling  
Sektorchef  
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Information Dnr KS 2021/182
2021-02-18

 
Stefan Svedhem 
Strategisk projektledare Centrumutveckling 
 
Kommunikationsflöde Centrumutveckling 
 
På begäran från Kommunstyrelsen redovisas här aktiviteter planerade för kommunikation av 
Stenungsunds centrumutveckling innehållande kommunikationsplan för resecentrum samt 
andra kommunikationsaktiviteter omgivande exploateringar och projekt. 

 
 

Daniel Jerling  
Sektorchef  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 14 Dnr: KS 2020/1007 
 
Planbesked för detaljplan för bostäder på Nösnäs 1:300, Akzo-
Huset 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för ansökan på Nösnäs 1:300, Akzo-
Huset. Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. 
Detaljplanen beräknas kunna ges planstart tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 
2029. 

Kommunstyrelsen beslutar att under 2021 att se över prioriteringsordningen för planstarter för 
att eventuellt kunna få till en tidigare planstart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av minskad efterfrågan på kontor i Stenungsund, sökte Nösnäs Strand Fastighets AB 
den 24 november 2020 om planbesked för att kunna bygga om del av befintliga lokaler från 
kontor till bostäder. Översta två planen byggs ut och ombildas till bostäder, befintlig 
restaurang bevaras och en ny central del byggs på. Det kan tillkomma cirka 20 lägenheter. 
Nuvarande detaljplan stödjer inte den önskade utbyggnaden då framförallt nockhöjden är för 
låg. Området omringas av kommunal mark och ansökan avser enbart den sökandes fastighet 
 
Planområdets placering är en utmaning kring bland annat luftkvalitet, buller, risker och trafik 
vilket bör utredas vidare i planarbetet 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundber (S) föreslår att prioriteringsordningen av planstarter ses över under 2021 för att 
eventuellt kunna få till en tidigare planstart. 
 
Johan Jönsson (M) och Christian León Lundberg (ST) tillstyrker Olof Lundbergs (S) förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
goran.algerod@pe.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1007
2020-12-30

 
Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Planbesked för detaljplan för bostäder på Nösnäs 1:300, Akzo-
Huset 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för ansökan på Nösnäs 1:300, Akzo-
Huset. Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. 
Detaljplanen beräknas kunna ges planstart tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 
2029. 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av minskad efterfrågan på kontor i Stenungsund, sökte Nösnäs Strand Fastighets AB 
den 24 november 2020 om planbesked för att kunna bygga om del av befintliga lokaler från 
kontor till bostäder. Översta två planen byggs ut och ombildas till bostäder, befintlig 
restaurang bevaras och en ny central del byggs på. Det kan tillkomma cirka 20 lägenheter. 
Nuvarande detaljplan stödjer inte den önskade utbyggnaden då framförallt nockhöjden är för 
låg. Området omringas av kommunal mark och ansökan avser enbart den sökandes fastighet. 
 
Översiktsplan -06 (ÖP), pekar ut området som ”Övrig service, handel och hantverk” och ÖP 
2020 pekar inte ut området specifikt. Fördjupad översiktsplan -01 (FÖP) Stenungsunds Tätort 
anger att området närmast väg 160 inte bör innehålla bostäder på grund av avgaser och buller. 
Eftersom sökt förändring därmed inte kan styrkas genom någon av planerna föreslås 
planarbetet ske med utökad förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL). En ny 
detaljplan med önskad användning går däremot i linje med kommunens Vision 2035 och 
Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild. Detta främst då området ligger 
inom gångavstånd till den mesta servicen och god kollektivtrafik och medger blandad 
stadsmiljö med fler bostäder. 
 
Planområdets placering är en utmaning kring bland annat luftkvalitet, buller, risker och trafik 
vilket bör utredas vidare i planarbetet. 
 
Beskrivning av ärendet 
På grund av minskad efterfrågan på kontor i Stenungsund sökte Nösnäs Strand Fastighets AB 
2020-11-24 om planbesked för att kunna bygga om del av befintliga lokaler från kontor till 
bostäder. Översta två planen byggs ut och ombildas till bostäder, befintlig restaurang bevaras 
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2020-12-30

och en ny central del byggs på. Det kan tillkomma cirka 20 lägenheter med en bostadsyta om 
cirka 1900 kvadratmeter. Befintlig gård om cirka 470 kvadratmeter föreslås glasas in och en 
upphöjd innergård med egen hiss tillskapas. Nuvarande detaljplan stödjer inte den önskade 
utbyggnaden då framförallt nockhöjden är för låg. Kontor kräver fler parkeringar än bostäder 
och befintliga platser i garage och på mark anges kunna samordnas och täcka ändrat behov. 
Området omringas av kommunal mark och ansökan avser enbart den sökandes fastighet. 
 
ÖP -06, pekar ut området som ”Övrig service, handel och hantverk” och ÖP 2020 pekar inte 
ut området specifikt. FÖP -01 Stenungsunds Tätort anger att området närmast väg 160 inte 
bör innehålla bostäder på grund av avgaser och buller. Eftersom sökt förändring därmed inte 
kan styrkas genom någon av planerna föreslås planarbetet ske med utökad förfarande enligt 
PBL 2010:900. En ny detaljplan med önskad användning går däremot i linje med kommunens 
Vision 2035 och Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild. Detta främst då 
området ligger inom gångavstånd till den mesta servicen och god kollektivtrafik och medger 
blandad stadsmiljö med fler bostäder. 
 

 
Kartutsnitt in zoomat kring Nösnäsmotet, väg 160 och Stenungsundsbron med sökt 
planområde markerat i blått. 
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2020-12-30

    
Visualiseringar från planbeskedsansökan. 
 
Planområdet och dess önskade användning är en utmaning och inom planarbetet behöver 
bland annat följande utredas vidare: 

 Byggnaden är ett entré motiv till Stenungsund och volymen idag kan upplevas som lite 
stabbig. Planarbetet bör inledas med en studie om en högre byggnad än sökt är 
lämplig. Enligt sökande klarar nuvarande konstruktion ytterligare en våning. Detta 
skulle ge en resligare och mer slank byggnad och cirka 11 bostäder extra. Skuggning 
och utsikt bör studeras. Planarbetet bör också skapa en flexibel plan och undersöka 
ändring av exempelvis centrum och bostäder inom hela fastigheten för att ge möjlighet 
till levande bottenplan och framtida utveckling. 
 

 Huset har idag också en oklar situation kring angöring och entré med bilar som 
parkeras mot kommunal gata som delar trafik till stadens badplats, huvudstråk för 
gång- och cykel, entré till strandpromenaden och båtklubbar. Området österut är stora 
parkeringsytor och servicefunktioner. Ett planarbete bör utreda angöring, tydlig entré, 
väg, parkering och tänkta kommande stråk och exploateringar. 
 

 Påverkan på riksintresset Bohusbanan 
 

 Nuvarande marknivåer ligger delvis under 2 meter från nuvarande havsnivå och 
befintlig byggnad uppskattas ligga under 2,8 meter från nuvarande havsnivå. Havet är 
kopplat till Natura 2000 och i kombination med marknivåer bör avringning, skyfall, 
stigande vatten och VA bör utredas vidare. Geotekniska förutsättningar kring 
påbyggnaden bör också säkerställas. 
 

 Luftkvalitet, buller och risker från Bohusbanan (125-150 meter), väg 160 (20-25 
meter), övriga vägar och verksamheter som båtklubben och drivmedelsstation bör 
utredas. 
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 Planområdet omfattas av kommunalt VA och övriga ledningar går i fastighetsgräns. I 
direkt anslutning till området i norr ligger en kommunal pumpstation vars funktion 
och läge på grund av bland annat lukt bör studeras vidare.  
 

 Framtida utbyggnad och breddning av Stenungsundsbron, Nösnäsmotet och väg 160 
bör tas i beaktande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Exploatör får kostnader för planarbete. Kostnaderna regleras med planavtal enligt gällande 
taxa. Kommunen beräknas inte få tillkommande kostnader som inte kan täckas via 
exploateringsavtal eller med gällande taxor. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn som kommer bo och besöka tillkommande bostäder kan via befintliga gång- och 
cykelvägar ta sig till rekreation och skolor. Vissa av barns målpunkter kräver passage som ej 
är planskild. Exempelvis förbi Bohusbanan och vissa platser kring Göteborgsvägen och andra 
lokalgator. 
 
Juridiska bedömningar 
Inga juridiska bedömningar är genomförda. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
goran.algerod@pe.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 15 Dnr: KS 2002/410 
 
Avslut av planarbete för detaljplan för kontor och hamnverksamhet 
på Stenung 16:1 m. fl. Norra Hamnplan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Stenung 16:1 m. fl. Norra Hamnplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att tillskapa nya kontorshus, skapa en strandpromenad och bevara 
viss hamnverksamhet. Planarbetet har pågått i cirka 18 år och planstartades 2006-06-10. 
Planen har varit ute på två samråd. Det första under 2005 och det andra under 2014. Sedan 
dess har planarbetet legat vilande då bland annat genomförbarheten med 
exploateringskostnader bedömdes som för höga.  
 
Eftersom det inte i dagsläget bedöms som möjligt att genomföra en detaljplan föreslås 
framtagna handlingar sparas för att vid ett senare tillfälle kunna vara underlag för eventuella 
nya planarbeten. Samtidigt avlutas detta planarbete för att hålla en aktuell och uppdaterad 
uppdragslista. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
 
 

180



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2002/410
2021-01-14

 
Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
Avslut av planarbete för detaljplan för kontor och hamnverksamhet 
på Stenung 16:1 m. fl. Norra Hamnplan 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förlag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Stenung 16:1 m. fl. Norra Hamnplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att tillskapa nya kontorshus, skapa en strandpromenad och bevara 
viss hamnverksamhet. Planarbetet har pågått i cirka 18 år och planstartades 2006-06-10. 
Planen har varit ute på två samråd. Det första under 2005 och det andra under 2014. Sedan 
dess har planarbetet legat vilande då bland annat genomförbarheten med 
exploateringskostnader bedömdes som för höga. Eftersom det inte i dagsläget bedöms som 
möjligt att genomföra en detaljplan föreslås framtagna handlingar sparas för att vid ett senare 
tillfälle kunna vara underlag för eventuella nya planarbeten. Samtidigt avlutas detta planarbete 
för att hålla en aktuell och uppdaterad uppdragslista. 
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Utsnitt över västra delen av Stenungsund tätort från kartportalen med ungefärligt 
planområde markerat i blått. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Detaljplanen hanterar inte en plats som i första hand är tänkt för barn med verksamheterna 
kontor och hamnverksamhet. De förbättringar som detaljplanen föreslår med exempelvis nya 
kajer med bättre och säkrare miljö för gående är även möjliga att genomföra med befintlig 
detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 16 Dnr: KS 2002/359 
 
Avslut av planarbete för detaljplan för Ucklums skola, trafiklösning 
och utbyggnad på Grössbyn 1:35 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Grössbyn 1:35. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att medge förändring av trafiklösningar och eventuell utbyggnad. 
Uppdraget för att ta fram en plan har funnits i cirka 17 år och har inte planstartats. 
Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte finns behov att göra några förändringar i 
detaljplanen kring Ucklums skola. Om behovet uppstår kan kommunen starta ett nytt 
planarbete i framtiden med nya lagar och rekommendationer.  
 
Då skolverksamhet är prioriterat förloras ingen köplats. Samtidigt tas planarbetet bort från 
planpriolistan vilket gör att den kan hållas aktuell och uppdaterad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
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2021-01-14

 
Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Avslut av planarbete för detaljplan för Ucklums skola, trafiklösning 
och utbyggnad på Grössbyn 1:35 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Grössbyn 1:35. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att medge förändring av trafiklösningar och eventuell utbyggnad. 
Uppdraget för att ta fram en plan har funnits i cirka 17 år och har inte planstartats. 
Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte finns behov att göra några förändringar i 
detaljplanen kring Ucklums skola. Om behovet uppstår kan kommunen starta ett nytt 
planarbete i framtiden med nya lagar och rekommendationer. Då skolverksamhet är prioriterat 
förloras ingen köplats. Samtidigt tas planarbetet bort från planpriolistan vilket gör att den kan 
hållas aktuell och uppdaterad. 
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Utsnitt över Ucklum från kartportalen med ungefärligt planområde markerat i blått. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Om vidare åtgärder behövs för att förbättra barns miljö kring skolan kan ett nytt planuppdrag 
ges utan försening då planarbeten med skolverksamhet prioriteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 17 Dnr: KS 2008/451 
 
Avslut av planarbete för ändring av detaljplan på Höga 2:157 m. fl. 
Getskär-Valeberget 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Höga 2:157 m. fl. Getskär-Valeberget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att lägga till planbestämmelser om bland annat byggnadshöjd som 
fallit bort vid antagande av detaljplanen. Planarbetet har pågått i cirka 12 år och planstartades 
den 10 september 2008.  
 
Planområdet är utbyggt och det finns därmed inte längre behov av ändringarna. Det är också 
ett relativt komplicerat planarbete på en stor detaljplan vilket skulle innebära en stor 
arbetsinsats till följd föreslås ett avslut för att hålla uppdragslistan aktuell och uppdaterad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
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Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Avslut av planarbete för ändring av detaljplan på Höga 2:157 m. fl. 
Getskär-Valeberget 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Höga 2:157 m. fl. Getskär-Valeberget. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att lägga till planbestämmelser om bland annat byggnadshöjd som 
fallit bort vid antagande av detaljplanen. Planarbetet har pågått i cirka 12 år och planstartades 
den 10 september 2008. Planområdet är utbyggt och det finns därmed inte längre behov av 
ändringarna. Det är också ett relativt komplicerat planarbete på en stor detaljplan vilket skulle 
innebära en stor arbetsinsats till följd föreslås ett avslut för att hålla uppdragslistan aktuell och 
uppdaterad. 
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2021-01-14

 
Utsnitt över Stora Höga från kartportalen med ungefärligt planområde markerat i blått. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Planbestämmelser som i plankartan har inte bedömts påverka barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
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peter.nilsson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 18 Dnr: KS 2009/932 
 
Avslut av planarbete för bostäder på Kyrkenorum 4:210 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Kyrkenorum 4:210. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att skapa byggrätt för cirka tio bostäder i lägenheter utöver den 
handelsbyggnad som fanns på platsen. Torpsvägen drogs också vid utbyggnad över 
fastighetsägarens byggrätt vilket planarbetet skulle korrigera. Planarbetet har legat i plankön i 
11 år.  
 
Arbetet föregicks av undersökning och åtgärder gällande dålig markstabilitet. Kommunen 
köpte sedan fastigheten. Kommunen har idag inget intresse av att bygga ut området då det 
ligger i anslutning till Kyrkenorumskolan och tillhörande parkering som markreserv, därför 
föreslås ett avslut av planarbetet för att hålla planpriolistan aktuell och uppdaterad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
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Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Avslut av planarbete för bostäder på Kyrkenorum 4:210 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Kyrkenorum 4:210. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att skapa byggrätt för cirka tio bostäder i lägenheter utöver den 
handelsbyggnad som fanns på platsen. Torpsvägen drogs också vid utbyggnad över 
fastighetsägarens byggrätt vilket planarbetet skulle korrigera. Planarbetet har legat i plankön i 
11 år. Arbetet föregicks av undersökning och åtgärder gällande dålig markstabilitet. 
Kommunen köpte sedan fastigheten. Kommunen har idag inget intresse av att bygga ut 
området då det ligger i anslutning till Kyrkenorumskolan och tillhörande parkering som 
markreserv, därför föreslås ett avslut av planarbetet för att hålla planpriolistan aktuell och 
uppdaterad. 
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Utsnitt över östra Stenungsund tätort vid E6 från kartportalen med ungefärligt planområde 
markerat i blått. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett avslut av planen medför att mark kring Kyrkenorumskolan bevaras i kommunens 
markinnehav för att senare kunna ingå i skolverksamhet. I övrigt bedöms inte barn påverkas 
av beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 19 Dnr: KS 2020/1065 
 
Uppdrag för planarbete och planstart för detaljplan för parkering, 
gata, gång- och cykelväg i Stenungsund på Stenung 3:57 m. fl. 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde ska 
kompletteras med information rörande möjligheten för bostadsbyggande på platsen. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att medge planstart för detaljplan på Stenung 3:57 m. fl. 
Planarbetet ske med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 § 126 om tillägg av objekt relaterat till 
projekt resecentrum. Kommunens fördjupade översiktsplan för Stenungsunds tätort 2001 visar 
på en markanvändning på tänkta planområdet som kommunikationsanläggningar. Det 
framhålls även vikten av goda cykelförbindelser. 
 
När resecentrum flyttas är avsikten att nuvarande resecentrum ska användas till parkering för 
bland annat pendlare och andra resenärer. Området följer Bohusban och dess skyddsområde 
för transporter med farligt gods. Detta har föranlett bedömningen att kunna tillskapa 
parkeringar och möjliggöra annan utbyggnad på närliggande platser där inte risker för farligt 
gods hindrar utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner. Eftersom sökt förändring därmed 
bedöms kunna styrkas genom båda översiktsplanerna, fördjupade översiktsplanen och 
cykelplanen föreslås planarbetet ske med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
Planarbetet behöver bland annat utreda eventuella allé- och biotopskydd, Dagvatten och dess 
avrinning. Planarbetet behöver också koordinera med redan pågående planer i dess direkta 
närhet för att tillgodose att funktionerna kan övergå mellan de olika planerna. 
 
Planen föreslås prioriteras först i kön för positiva planbesked utan planstart och därmed 
påverkas övriga planer med ett senare beräknat startdatum enligt kölistan med positiva 
planbesked utan planstart. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) yrkar på att handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde ska 
kompletteras med information rörande möjligheten för bostadsbyggande på platsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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2021-03-09

 
Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Kompletterande beskrivning av utökat planområde med bostäder 
Det bedöms kunna tillskapas 20 till 30 lägenheter beroende på storlek genom en mindre 
utökning av planområdet. Med ett utökat planuppdrag kan detta prövas i detaljplan utan att 
tidplanen äventyras. 
 
Att låta detaljplanen även omfatta bostäder kan medföra ett tryggare område då fler ögon och 
rörelser tillskapas inom området, speciellt då nuvarande Resecentrum har flyttats. Tänkt 
parkering och gång- och cykelstråk skulle då få en byggnad som möter dess funktioner med 
ett flerbostadshus. 
 
Planläggning av bostäder bör inkludera en trappa och stig med koppling från Göteborgsvägen 
till Kyrkberget för gående. En trevlig plats med kulturhistoria som bör få utökad tillgänglighet 
och trygghet. Idag kan inte Kyrkberget nås direkt från Göteborgsvägen. Intrång i berget 
kommer behöva utföras och en bra gestaltning i utförande och med skyddsräcke behöver 
komma tillstånd. Bostäder inom detaljplanen medför ett vidare utredningsbehov där bland 
annat; närhet till fornlämning, geoteknik, buller, risk och utökad VA behöver utredas utöver 
det som krävs för övrig användning inom området. Intrång i Kyrkberget medför ett större 
allmän intresse och planen bör därmed genomföras med utökat förfarande. Vilket bland annat 
innebär att granskningstiden blir någon vecka längre. Det utökade utredningsbehovet kommer 
innebära en större arbetsbelastning för planarkitekt och tillhörande expertis inom kommunen. 
Kalendermässigt behöver inte inkluderandet av bostäder inom planen påverka ett kommande 
antagande datum. Om det blir förseningar eller om planen bedöms överklagas kan delen med 
bostäder brytas ut till en egen detaljplan inför en granskning. 
 
Det utökade utredningsbehovet medför en högre kostnad för framtagande av detaljplanen. 
Kommunen kan få en intäkt för markförsäljning av tillskapad byggrätt för bostäder. 
Kommunen kan få kostnader för utbyggnad av allmän platsmark med trappa och stig till 
Kyrkberget. Med bostäder på denna plats för ett kommande gång- och cykelstråk kan 
tryggheten ökas i och med fler ögon och rörelser på fler av dygnets timmar inom detta område 
som annars har få verksamheter och bostäder, speciellt när befintliga Resecentrum flyttas.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1065
2021-01-14

 
Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Uppdrag för planarbete och planstart för detaljplan för parkering, 
gata, gång- och cykelväg i Stenungsund på Stenung 3:57 m. fl. 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att medge planstart för detaljplan på Stenung 3:57 m. fl. 
Planarbetet ske med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 § 126 om tillägg av objekt relaterat till 
projekt resecentrum. Dessa tillägg berör ny gång och cykelväg utmed Göteborgsvägen från 
Strandvägen till Kyrkvägen. Ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum godkänns 
under förutsättning att medfinansieringsavtal upprättas. Ny bilparkering vid Södra vägen 
godkänns under förutsättning att medfinansieringsavtal upprättas. 
 
Syftet med en ny plan med liknande användning som dagens planer är att kraven och 
förutsättningarna ändrats. Exempelvis är yta tänkt för gång- och cykelväg planerad för 
kvartersmark och gata, yta som är tänkt för gata och parkering planerad för park, gata och 
bussterminal. Utöver detta behöver nya hållplatsläge för bussar tillskapas längs med 
Göteborgsvägen. För att kommande exploatering ska vara planenligt föreslås en ny detaljplan 
med stöd för tänkt utbyggnad. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 § 126 om tillägg av objekt relaterat till 
projekt resecentrum (KS 2018/91). Dessa tillägg är: 

 Ny gång och cykelväg utmed Göteborgsvägen från Strandvägen till Kyrkvägen. 
 Ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum godkänns under förutsättning att 

medfinansieringsavtal upprättas. 
 Ny bilparkering vid Södra vägen godkänns under förutsättning att 

medfinansieringsavtal upprättas. 
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Kartutsnitt in zoomat kring centrala Stenungsund tätort med ungefärligt tänkt planområde 
markerat i blått. 
 
Kommunens fördjupade översiktsplan för Stenungsunds tätort 2001 visar på en 
markanvändning på tänkta planområdet som kommunikationsanläggningar. Det framhålls 
även vikten av goda cykelförbindelser. 
 
Kommunens översiktsplan, ÖP -06, beskriver att delar av gång- och cykelvägnätet ska 
kompletteras bland annat inom detta område och kommunens nya översiktsplan som antogs 
2020-12-17, ÖP 2020, pekar ut området, B14, som: 
 

” Stenungsunds centrum ska utvecklas till ett stadsmässigt 
centrum med hållbara transporter. Centralt finns idag stora parkeringsytor 
som successivt kan ersättas med bebyggelse. I framtiden kan här finnas 
gågator, grönska, varierad bebyggelse, resecentrum, förbättrad och mer 
välutnyttjad kontakt med vattnet, samt en bebyggelse med blandade 
funktioner såsom bostäder, verksamheter, kontor och handel för att skapa 
ett levande centrum. Den befintliga stationen flyttas söderut till en mer central 
placering. Första etappen i att förverkliga programmet är detaljplan för 
Stenungsunds Resecentrum.” 
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När resecentrum flyttas är avsikten att nuvarande resecentrum ska användas till parkering för 
bland annat pendlare och andra resenärer. Området följer Bohusban och dess skyddsområde 
för transporter med farligt gods. Detta har föranlett bedömningen att kunna tillskapa 
parkeringar och möjliggöra annan utbyggnad på närliggande platser där inte risker för farligt 
gods hindrar utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner. En ny detaljplan med önskad 
användning går också i linje med kommunens Cykelplan från 2016 där den aktuella sträckan i 
åtgärdskartorna pekats ut som prioritet 1. Eftersom sökt förändring därmed bedöms kunna 
styrkas genom båda översiktsplanerna, fördjupade översiktsplanen och cykelplanen föreslås 
planarbetet ske med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
 
Det finns idag tre gällande detaljplaner på området. Stadsplan 01 från 1932 kring det gamla 
kommunhuset, kvarter Slupen. Detaljplan för regional bussterminal från 1996, detaljplan 197. 
Denna detaljplan medger, gång- och cykelväg, gata och parkering och terminal för buss och 
tåg. Den andra planen, 259, detaljplan för Stenungs torg V från 2007. Den planen medger 
gång- och cykelväg samt gata. Syftet med en ny plan med liknande användning är att kraven 
och förutsättningarna ändrats. Exempelvis är yta tänkt för gång- och cykelväg planerad för 
kvartersmark och gata, yta som är tänkt för gata och parkering planerad för park, gata och 
bussterminal. Utöver detta behöver nya hållplatsläge för bussar tillskapas längs med 
Göteborgsvägen. För att kommande exploatering ska vara planenligt föreslås en ny detaljplan 
med stöd för tänkt utbyggnad. 
 
Planarbetet behöver bland annat utreda eventuella allé- och biotopskydd, Dagvatten och dess 
avrinning. Planarbetet behöver också koordinera med redan pågående planer i dess direkta 
närhet för att tillgodose att funktionerna kan övergå mellan de olika planerna. 
 
Planen föreslås prioriteras först i kön för positiva planbesked utan planstart och därmed 
påverkas övriga planer med ett senare beräknat startdatum enligt kölistan med positiva 
planbesked utan planstart. 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen får kostnader för planarbete. Kommunen får också kostnader för genomförande 
av detaljplanen med bland annat utbyggnad av gång och cykel, busshållplatser, väg, parkering 
samt tillhörande exploateringskostnader. Kostnaderna täcks bland annat genom beslutet om 
utökad investeringsbudget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn som ska röra sig mellan Stenungstorg och nuvarande resecentrum kommer få en 
tryggare och säkrare miljö med en utökad gång- och cykelbana längs med den hårt trafikerade 
Uddevalla-/Göteborgsvägen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Från övre delen av tänkt allmän trappa och gångväg till 
Kyrkberget mot nytt hus och gård. Bergsvägg 1-5 meter. 

Fågelvy mot byggnad och allmän trappa och gångväg till 
Kyrkberget. Personen längst upp i bild står ungefär får plats 
för fornlämning (pilen).

Vy från fornlämningen. Dock skyms den i 
verkligheten av buskar och träd till vänster. 
Till höger som foto 1.

• Upplevs ligga en bra bit från fornlämning på 
plats med buskar träd och berg emellan

• Tillgängliggör Kyrkberget från 
Göteborgsvägen

• Ingen skuggning av grannar (20 mars 15:00)

• 20 tal lägenheter á 70 kvm BOA
• 650 KVM BYA och 1300 BTA BOSTAD+650KVM 

BTA GARAGE

• Gör både Kyrkberget och kommande parkering 
och gång- och cykelväg vid Göteborgsvägen 
tryggare med fler ögon på platserna.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 20 Dnr: KS 2020/1076 
 
Planbesked och planstart för detaljplan för LSS boende i Jörlanda 
på Kyrkeby 3:34 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ger positivt planbesked och beslutar om planstart för ansökan på Kyrkeby 
3:34. 

Planen läggs överst till kommunens lista med positiva planbesked och arbetet med 
detaljplanen kan startas så snart som ett planavtal finns undertecknat. Detaljplanen har ett 
beräknat antagande till tidigast 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen saknar platser på LSS-boende och behöver möjlighet till utbyggnad av nya 
lokaler om cirka 800 kvadratmeter byggnadsarea. Kommunen ansökte den 18 december 2020 
om planbesked för att kunna uppför ett LSS-boende för cirka sju boende. Nuvarande 
detaljplan bedöms inte stödja den önskade utbyggnaden. Planområdet avser enbart kommunal 
mark. 
 
En ny detaljplan med önskad användning går också i linje med kommunens Vision 2035 och 
Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild. Detta främst då området ligger 
inom gångavstånd till den mesta servicen och god kollektivtrafik och medger blandad 
stadsmiljö med fler bostäder. 
 
I planarbete bör bland annat biotopskydd, skyddsområde fornlämning, VA, buller från 
verksamheter och återvinningsstation, trafikbuller, eventuella markföroreningar, kommande 
placering av förstärkt gång- och cykelstråk samt stadsmässighet i utformning av byggrätt och 
angöring/parkering utredas vidare i planarbetet. 
 
Planen föreslås prioriteras först i kön för positiva planbesked utan planstart och därmed 
påverkas övriga planer med ett senare beräknat startdatum enligt kölistan med positiva 
planbesked utan planstart. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1076
2021-01-14

 
Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Planbesked och planstart för detaljplan för LSS boende i Jörlanda 
på Kyrkeby 3:34 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ger positivt planbesked och beslutar om planstart för ansökan på Kyrkeby 
3:34. 

Planen läggs överst till kommunens lista med positiva planbesked och arbetet med 
detaljplanen kan startas så snart som ett planavtal finns undertecknat. Detaljplanen har ett 
beräknat antagande till tidigast 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen saknar platser på LSS-boende och behöver möjlighet till utbyggnad av nya 
lokaler om cirka 800 kvadratmeter byggnadsarea. Kommunen ansökte den 18 december 2020 
om planbesked för att kunna uppför ett LSS-boende för cirka sju boende. Nuvarande 
detaljplan bedöms inte stödja den önskade utbyggnaden. Planområdet avser enbart kommunal 
mark. 
 
ÖP -06, pekar ut området som ”Utvecklingsområde för bostäder. Målet är att tätorten ska bli 
självständig med god service.” och ÖP 2020 pekar ut området som ”Centrumutveckling. Där 
utveckling bör ske genom förtätning och omvandling. Bostäder kan bedömas som del av 
centrumutveckling.” Eftersom sökt förändring därmed bedöms kunna styrkas genom båda 
översiktsplanerna föreslås planarbetet ske med standard förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) 2010:900. 
 
En ny detaljplan med önskad användning går också i linje med kommunens Vision 2035 och 
Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild. Detta främst då området ligger 
inom gångavstånd till den mesta servicen och god kollektivtrafik och medger blandad 
stadsmiljö med fler bostäder. 
 
I planarbete bör bland annat biotopskydd, skyddsområde fornlämning, VA, buller från 
verksamheter och återvinningsstation, trafikbuller, eventuella markföroreningar, kommande 
placering av förstärkt gång- och cykelstråk samt stadsmässighet i utformning av byggrätt och 
angöring/parkering utredas vidare i planarbetet. 
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Planen föreslås prioriteras först i kön för positiva planbesked utan planstart och därmed 
påverkas övriga planer med ett senare beräknat startdatum enligt kölistan med positiva 
planbesked utan planstart. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

 
Kartutsnitt in zoomat kring Jörlanda med sökt planområde markerat i blått. 
 
Planområdet och dess önskade användning och områdets förutsättningar ger upphov till att 
planarbetet bland annat behöver utreda följande vidare: 
 

 Eventuellt biotopskydd bland de större träden och behovet av att bevara grönstruktur 
för att medge för bland annat insekter att kunna förflytta sig. 

 Eventuell påverkan på fornlämning som finns inom dess skyddsområde. 
 

 VA utredning gällande skyfallsvägar, dagvatten och befintlig kapacitet. Kommunala 
spillvattennätet är i dagsläget överbelastat. 
 

 Buller från återvinningsstation från förpackningar, buller från verksamheter och 
trafikbuller från gator. 
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 Eventuella markföroreningar då fastigheten bredvid, Kyrkeby 3:36 tidigare varit 
drivmedelsstation. 

 
 Planarbetet bör vara observant på större elledning i fastighetsgräns och tele-

/fiberledning som delvis går över fastigheten. 
 

 Gaturummet bör utformas stadsmässigt med besöksparkeringar längs med gata och att 
byggnader placeras mot gata för att förstärka centrumsituationen. Infart och övrig 
parkering bör ske tillsammans med befintlig infart och parkering till förskolan sydväst 
om planområdet för att undvika vidare anslutningar till Kyrkebyvägen som kommer ha 
en ökad belastning i och med att nya bostadsområdet på Kvarnhöjden byggs ut. 
 

 Kommunen och Trafikverket har dialog kring utbyggnad av förstärkt gång- och 
cykelstråk i syd-nordlig riktning. Planarbetet bör vara delaktig i denna dialog. 

 
Planen föreslås prioriteras först i kön för positiva planbesked utan planstart och därmed 
påverkas övriga planer med ett senare beräknat startdatum enligt kölistan med positiva 
planbesked utan planstart. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen får kostnader för planarbete, kostnaderna regleras med planavtal enligt gällande 
taxa. Kommunen får också kostnader för genomförande av detaljplanen med utbyggnad av 
LSS-boende samt tillhörande exploateringskostnader. Finansiering för detta finns inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Föreslagna användningen i detaljplanen och dess placering bedöms inte i detta skede påverka 
befintliga förskoleverksamhet negativt. Konsekvenser för barn kommer utredas vidare i 
planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 21 Dnr: KS 2017/575 
 
Planstart för detaljplan del av Näs 1:141 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att medge planstart för detaljplan del av Näs 1:141 så snart som ett 
planavtal finns signerat. Planarbetet föreslås ske med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. 

Kommunstyrelsen beslutar att pröva möjligheten till användningen förskola inom del av 
fastigheten Näs 1:141 i samband med planarbetet. 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka planområdet till att också omfatta den nordöstra delen av 
fastigheten Näs 1:141 och i samband med planarbetet pröva möjligheten till användningen 
bostäder även inom denna del av fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2017 gavs ett positivt planbesked för del av fastigheten Näs 1:141 i Ödsmål för att 
möjliggöra nya bostäder, äldreboende och handel. I Översiktsplan 2020 (antagen 2020-12-17) 
framhålls att Ödsmål är en intressant del av kommunen avseende utveckling med ny 
bostadsbebyggelse och servicefunktioner. Då behovet av en ny kommunal förskola i Ödsmål 
uppmärksammades förordades att del av fastigheten Näs 1:141 skulle kunna nyttjas för detta 
ändamål.  
 
Kommunen och fastighetsägaren har kommit överens om att pröva detta i samband med 
planarbetet för del av Näs 1:141. Det har även diskuterats kring möjligheten att utöka 
planområdet och inkludera den nordöstra delen av Näs 1:141 för att pröva möjligheten till 
användningen bostäder även där. Planarbetet föreslås bedrivas enligt ett utökat förfarande, 
Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.  
 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms bidra till att vision Stenungsund 2035 uppfylls. En 
utbyggnad med bostäder och förskola i denna del av kommunen bedöms bidra till att barn och 
unga som flyttar in i området ges en god uppväxtmiljö och en attraktiv boendemiljö.   
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 
 
Beslut skickas till 
oskar.roussakis@stenungsund.se 
victorien.okouma@stenungsund.se 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Oskar Roussakis Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Planstart för detaljplan del av Näs 1:141 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att medge planstart för detaljplan del av Näs 1:141 så snart som ett 
planavtal finns signerat. Planarbetet föreslås ske med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. 

Kommunstyrelsen beslutar att pröva möjligheten till användningen förskola inom del av 
fastigheten Näs 1:141 i samband med planarbetet. 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka planområdet till att också omfatta den nordöstra delen av 
fastigheten Näs 1:141 och i samband med planarbetet pröva möjligheten till användningen 
bostäder även inom denna del av fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2017 gavs ett positivt planbesked för del av fastigheten Näs 1:141 i Ödsmål för att 
möjliggöra nya bostäder, äldreboende och handel. I Översiktsplan 2020 (antagen 2020-12-17) 
framhålls att Ödsmål är en intressant del av kommunen avseende utveckling med ny 
bostadsbebyggelse och servicefunktioner. Då behovet av en ny kommunal förskola i Ödsmål 
uppmärksammades förordades att del av fastigheten Näs 1:141 skulle kunna nyttjas för detta 
ändamål. Kommunen och fastighetsägaren har kommit överens om att pröva detta i samband 
med planarbetet för del av Näs 1:141. Det har även diskuterats kring möjligheten att utöka 
planområdet och inkludera den nordöstra delen av Näs 1:141 för att pröva möjligheten till 
användningen bostäder även där. Planarbetet föreslås bedrivas enligt ett utökat förfarande, 
Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. Ett genomförande av detaljplanen bedöms bidra till att 
vision Stenungsund 2035 uppfylls. En utbyggnad med bostäder och förskola i denna del av 
kommunen bedöms bidra till att barn och unga som flyttar in i området ges en god 
uppväxtmiljö och en attraktiv boendemiljö.   
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 12 december 2017 § 112 att ge positivt planbesked 
för att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, äldreboende och handel i form av 
enbostadshus i grupp och flerbostadshus på fastigheten Näs 1:141.  
 
Näs 1:141 är en större fastighet i Ödsmål, väster om väg 770 (Uddevallavägen) och norr om 
Näsvägen. Den del av fastigheten som det positiva planbeskedet omfattar är obebyggd och 
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utgörs i nuläget av ca 5 hektar jordbruksmark. Området är beläget mellan Ödsmåls samhälle i 
öster och villabebyggelsen på Näs i väster. Det finns ingen gällande detaljplan.  

 
Ortofoto över Ödsmål med den del av fastigheten Näs 1:141 som omfattas av det positiva 
planbeskedet inom röd markering.  
 
I Översiktsplan 2020 (antagen 2020-12-17) tydliggörs att Ödsmål har särskilda kvaliteter för 
boende tack vare sitt läge nära både kust och inland med natur- och rekreationsområden. 
Ambitionen är att Ödsmål ska utvecklas till ett samhälle med nya bostäder i olika 
boendeformer för att ge tillräckligt underlag för basservice. Totalt uppskattas ca 600 nya 
bostäder kunna byggas ut i Ödsmål. Det framhålls även att en mer sammanhållen 
bebyggelsestruktur kan uppnås i Ödsmål om den västra och den östra delen av samhället 
binds ihop. Dalgången norr om kyrkan föreslås bebyggas fram till väg 770 och området 
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föreslås innehålla en relativt tät bostadsbebyggelse blandad med verksamheter och 
servicefunktioner.    
 
Våren 2020 genomförde förvaltningen en lokaliseringsutredning för en ny kommunal förskola 
i Ödsmål. Av de alternativ som presenterades i lokaliseringsutredningen bedömdes en 
lokalisering inom del av Näs 1:141 som det mest fördelaktiga alternativet. Under hösten 2020 
genomfördes dialoger mellan kommunen och fastighetsägaren om förutsättningarna för att 
även inkludera användningen förskola inom del av Näs 1:141 vid den kommande 
planläggningen. Dialogerna mynnade ut i en överenskommelse mellan fastighetsägaren och 
kommunen där del av Näs 1:141 föreslås reserveras och planläggas för en ny kommunal 
förskola.  
 
Under processens gång har det diskuterats kring möjligheten att dessutom inkludera nordöstra 
delen av Näs 1:141 i planområdet för att möjliggöra nya bostäder även där. Denna del, som 
utgörs av ca 2 hektar obebyggd jordbruksmark, ingår inte i det område som är utpekat för 
bostadsutbyggnad i Översiktsplan 2020 (antagen 2020-12-17). Det bedöms dock som 
intressant att pröva möjligheten till utbyggnad av nya bostäder även inom den nordöstra delen 
av Näs 1:141 då det möjliggör ökad förtätning i Ödsmål, ett hållbart nyttjande av mark samt 
en möjlighet att tillföra ytterligare bostäder i en attraktiv del av kommunen.  
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Ortofoto över Ödsmål med den del av fastigheten Näs 1:141 som utgör den föreslagna 
utökningen av planområdet inom röd markering.  
Planarbetet föreslås ske med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900 eftersom 
planområdets omfattning inte är helt förenlig med vad som pekas ut som utbyggnadsområde 
för bostadsändamål i Översiktsplan 2020 (antagen 2020-12-17). Då det även handlar om en 
större exploatering i ett mindre samhälle samt att en förskola föreslås byggas bedöms 
detaljplanen vara av intresse för allmänheten i Ödsmål vilket också medför att ett utökat 
förfarande bör tillämpas.  
 
Detaljplanen bedöms bidra till att vision Stenungsund 2035 uppfylls genom att det byggs fler 
bostäder vilket möjliggör en ökad befolkningstillväxt i kommunen. En utbyggnad i Ödsmål, 
med närhet till både havet och inlandet med dess natur- och rekreationsområden, bedöms 
bidra till att det skapas attraktiva boendemiljöer där människan och naturen är i centrum och 
där möjligheten till en aktiv fritid främjas. Då planområdet ligger i direkt anslutning till väg 
770, nära busshållplatser och i direkt anslutning till gång- och cykelvägen till Stenungsund 
bedöms detaljplanen även bidra till att goda kommunikationer främjas och till att möjliggöra 
en bekväm pendling med hållbara och miljövänliga transporter.    
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Detaljplanen föreslås med anledning av behovet av en ny förskola i Ödsmål prioriteras först i 
kön för positiva planbesked utan planstart och därmed påverkas övriga planer med ett senare 
beräknat startdatum enligt kölistan med positiva planbesked utan planstart. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas delvis av en privat exploatör och delvis av kommunen. Kostnaderna för 
planarbetet föreslås regleras med planavtal enligt gällande taxa. Kommunen får också 
kostnader för genomförandet av detaljplanen med bland annat utbyggnad av vatten och 
avlopp, gång- och cykelväg, gata samt övriga tillhörande exploateringskostnader. Kommunen 
får även kostnader för inköp av marken där förskolan ska byggas, kostnader för byggandet av 
förskolan och kostnader för anläggandet av utemiljön till förskolan. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Detaljplanen bedöms bidra till att ge barn och unga förutsättningar att kunna växa upp och 
utvecklas i en attraktiv boendemiljö med möjlighet till en aktiv fritid och en god 
uppväxtmiljö. Då det föreslås möjliggöras för både bostäder och en förskola inom 
planområdet bedöms detaljplanen bidra till att de yngre barnen som flyttar in i området ges en 
lättillgänglig och trygg lärandemiljö. Närheten till grundskolan, som ligger ett stenkast från 
planområdet på andra sidan väg 770 och nås via en gång- och cykelväg, bedöms bidra till att 
även de äldre barnen som flyttar in i området får en lättillgänglig lärandemiljö. Närheten till 
busshållplatser samt gång- och cykelvägen till Stenungsund bedöms bidra till att ge 
ungdomarna som flyttar in i området förutsättningar att utveckla och sysselsätta sig.      
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
oskar.roussakis@stenungsund.se 
victorien.okouma@stenungsund.se 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Fabiana Tomé Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Planstart för Kyrkenorum 1:1 med flera, Norums kyrka och 
begravningsplats 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att starta planarbete för Kyrkenorum 1:1 m.fl., Norums kyrka och 
begravningsplats. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 11 juni 2013 att bevilja ansökan om planbesked för 
Kyrkenorum 1:1 med flera, Norums kyrka och begravningsplats. Detta ärende syftar nu till att 
besluta om planstart. 
 
Beskrivning av ärendet 
Planen syftar till att planlägga Kyrkenorum 1:1 för kyrkogårdsändamål/begravningsplats samt 
att detaljplanelägga hela kyrkoområde då det saknas idag detaljplan för det.  
I kommunens översiktsplan (ÖP 2020) redovisas området som öppen mark. Fastigheten ligger 
i Hallerna området som har i tidigare översiktlig planering pekats ut som ett strategiskt viktigt 
utbyggnadsområde och där det pågår ett målbildsarbete. 
 

 
Figur 1: Utsnitt av ÖP 2020 med skiss på planområdet. 
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I planarbetet måste hänsyns tas till att kommunala vatten-och avloppsledningar ligger i det 
aktuella området. En möjlig utbyggnad av gång-och cykelväg ska beaktas för att koppla ihop 
befintliga gång-och cykelstråk i området.  
 

  
Figur 2: Utsnitt ur kartportalen som visar gång-och cykelutsträckningen i området. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas av exploatören genom plankostnadsavtal. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Planarbetet medför inga direkta konsekvenser för barn utöver att barnperspektivet alltid 
beaktas i planarbete. Barnperspektivet är särskilt viktigt i utredning av möjlig utbyggnad av 
gång-och cykelväg i området. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-05 
Protokoll SBU, 2013-06-11, §82 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Malin Henriksson Till kommunstyrelsen 
Verksamhetschef Strategi Samordning 
 
 
Framtagande av en säkerhetsstudie för riskerna mellan kemiska 
industrin inom riksintresse för industri i Stenungsund och det 
övriga samhället 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning av riskerna 
mellan kemiska industrin inom riksintresse för industri i Stenungsund och det övriga 
samhället. 

Sammanfattning av ärendet 
I översiktsplan 2020 har kommunen redovisat ett sammanställt behov av utredningsinsatser 
inför fortsatt arbete med avsikt att klarlägga och besvara ett flertal frågeställningar. 
Länsstyrelsen delar kommunens inställning. En av dessa frågeställningar är att i en 
säkerhetsstudie uppdatera bedömningen av riskerna mellan kemiska industrin inom 
riksintresse för industri i Stenungsund och det övriga samhället.  
 
Den nuvarande uppdelningen av skydds- och säkerhetszoner är framtagna 2007, 2008 och 
2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdaterade riktlinjer och 
sevesodirektivet som utarbetats av EU för att begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor har regler som behöver efterlevas. Samtidigt har kommunen en ambition av 
att utveckla Stenungsund tätort. För att få en tydlig bild över var, och hur tätorten kan 
utvecklas behöver kommunen arbeta med att ta fram nytt planeringsunderlag för dessa risker. 
Riksintresse för industri får inte heller ta betydlig skada som kan vara inskränkningar i 
produktion och liknande.  
 
Beskrivning av ärendet 
Beredningen miljö och fysisk planering har tagit fram ny översiktsplan, Översiktsplan 2020, 
för Stenungsunds kommun. Översiktsplanen vann laga kraft 2021-01-15.  
 
Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt dokument som visar den politiska 
inriktningen kring hur kommunens mark- och vattenanvändning bör utvecklas och bevaras i 
ett längre perspektiv utifrån hållbarhetsperspektivets ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensioner. 
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Utsnitt från Översiktsplan 2020 där nuvarande skydds- och säkerhetszoner markerats med 
röda linjer och bokstäverna A-G. 

I översiktsplan 2020 har kommunen redovisat ett sammanställt behov av utredningsinsatser 
inför fortsatt arbete med avsikt att klarlägga och besvara ett flertal frågeställningar varav en är 
riskerna mellan kemiska industrin inom riksintresse för industri i Stenungsund och det övriga 
samhället.  Kommunen bör därför planera för att uppdatera skydds- och säkerhetszoner och 
som underlag bland annat använda riktlinjerna i handboken ”Samhällsplanering och 
riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering”, utgiven av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (år 2015). Utredningen bör omfatta skydds- och säkerhetszoner 
runt hela riksintresset för industri men med en mer detaljerad uppdelning inom Stenungsunds 
tätort. 
 
Utredningen bör avgränsas för att inte omfatta farleden för båttrafik med farligt 
godstransporter samt farligt godstransporter via väg och järnväg. Dessa risker omfattar ett 
betydligt större område och förutsättningarna påverkas mycket av lokala förutsättningar. 
Därför bör dessa risker utredas i ett eller flera separata planeringsunderlag. Det är kostsamt att 
utreda dessa risker i respektive detaljplan, samtidigt som respektive detaljplans innehåll och 
utformning starkt påverkar åtgärder och möjligheter. Generella utredningar bör därav utföras 
på en mer övergripande nivå med initiala förutsättningar. Det är också viktigt att särskilja 
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olika underlag för att kunna uppdatera respektive del när nya rekommendationer och 
förutsättningar uppstår. 

Förvaltningen har sammanställt en lista med underlagen som verksamheten bedömt behöver 
tas fram i närtid; ”Behov av prioriterade planeringsunderlag inom Stenungsund kommun”. 
Det underlag som bedömts mest angeläget att ta fram är denna säkerhetsstudie som denna 
tjänsteskrivelse avser.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagande av detta planeringsunderlag kommer att finansieras inom befintlig ram. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvenser ingår övergripande i den sociala dimensionen i hållbarhetsbedömningen, 
del 2, i översiktsplanehandlingarna. För att kommunen ska kunna planera säkra verksamheter 
för barn och säkra områden där barn ska vistas kan vidare planeringsunderlag ge stöd för att 
undvika osäkra miljöer. 
 
Juridiska bedömningar 
För att kunna gör korrekta bedömningar i planeringssamanhang är det viktigt med 
uppdaterade underlag som stöd. Underlagen ger också förutsättningar för att kunna göra så 
lika bedömningar som möjligt och tydligare redovisa för intressenter och sakägare gällande 
förutsättningar. Uppdaterade underlag kan stärka kommunens bedömningar i planeringsfrågor 
vid eventuella överklaganden och tvister. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Behov av prioriterade planeringsunderlag inom Stenungsund kommun 2021-03-01 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
malin.henriksson@stenungsund.se
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Behov av prioriterade planeringsunderlag inom Stenungsund kommun 
 

Nedan beskriver ett prioriterat urval av de planeringsunderlag som enligt gällande ÖP2020 behöver 
tas fram. Detta för att mark och vattenanvändning ska kunna planeras, exploateras, bevaras och 
förvaltas med fokus på ekonomisk-, ekologisk-, och social hållbarhet. 

 

1. Risker från industrier 
Utredning av riskerna som industrin inom riksintresse för industri medför i syfte att 
säkerställa en eller flera uppdaterade skydds- och säkerhetszoner med riktlinjer för vad, och 
hur respektive zon kan utvecklas mellan den kemiska industrin och det övriga samhället. 
 

2. Bostadsförsörjningsprogram  
Uppdatera utgången plan. 
 

3. Systemlösningar för trafik 
Utreda trafik/fordonsrörelser, korsningspunkter, övergripande för kommunen. 
 

4. Kulturmiljöprogram 
Uppdatera befintligt Kulturminnesvårdsprogram från 1987. 
 

5. Jordbruksmark 
Peka ut områden och bedöma områdenas jordbruksmark och odlingslandskapens värden för 
jordbruksproduktion och ekosystemtjänster. 
 

6. Handlingsplan för att uppnå miljökvalitetsnormer och vattendirektivet  
Målsättning till år 2027 om god status för grundvatten, ytvatten, kustvatten. 
Utomhusluft (ex. minska utsläpp från pendling/fordonstrafik till Göteborg.) 
 

7. Vattenskyddsområdet för vattentäkter  
Uppdatera befintligt vattenskyddsområde för att uppnå målen i vattendirektivet och 
miljökvalitetsnormerna. 
 

8. Förorenad mark 
Översiktlig kartläggning med lokalisering och avgränsning av områden med förorenad eller 
misstänkt förorenad mark med beskrivning av behov eller förslag på åtgärder. 
 

9. Ändring av geografiskt område (tidigare FÖP) 
Olika tätorter eller andra definierade områden, exempelvis finns det en Fördjupad 
översiktsplan från 2001 för Stenungsunds tätort. 
 

10. Områdesbestämmelser  
Komplement för viktiga områden där många förhandsbesked och bygglov hanteras och 
detaljplanering bedöms som sekundärt. 
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11. Skogsvårdsplan 
Översiktlig kartläggning med lokalisering och avgränsning av områden med beskrivning av 
behov eller förslag på åtgärder. 
 

12. Friluftsplan 
Omfattar; besöksnäring, leder, rekreation och tillgänglighet. 
 

13. Energiplan med klimatstrategi  
Uppdatera utgången plan. 
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Uppdrag om säker bro vid Jullen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en 
säker bro vid Jullen. Redovisningen ska innehålla ett kostnadsförslag. Rapportering ska ske på  
kommunstyrelsens sammanträde i mars. 

Sammanfattning

Vi vill att Stenungsund skall vara en säker och trygg plats att bo i vilket bland annat betyder 
att man skall kunna röra sig till fots och med bil.

På den senaste tiden har det förekommit stenkastning och ett antal bilar har blivit skadade på 
grund av detta. Än har det inte skett någon allvarlig olycka men det är bara en tidsfråga innan 
det sker. Att stänga bron drabbar många av våra kommuninvånare som bor i bostadsområdena 
öster om järnvägen. De får gå eller cykla omvägar för att ta sig till biblioteket, vårdcentralen 
och butikerna på torget. Därför är det inte något alternativ. Bästa alternativet är att montera 
plexiglas eller liknande på sidorna samt ett tak av nät och att man ser över belysningen så att 
det inte känns otryggt att gå över. 

Jag vill ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en säker bro med ett 
kostnadsförslag återkomma till kommunstyrelsen i mars. Med anledning av situationen med 
stenkastning på bron fattas ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen 
(2017:725) och punkten E.2.1 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Olof Lundberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Olof Lundberg
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Uppdrag om säker bro vid Jullen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en 
säker bro vid Jullen. Redovisningen ska innehålla ett kostnadsförslag. Rapportering ska ske på  
kommunstyrelsens sammanträde i mars. 

Sammanfattning

Vi vill att Stenungsund skall vara en säker och trygg plats att bo i vilket bland annat betyder 
att man skall kunna röra sig till fots och med bil.

På den senaste tiden har det förekommit stenkastning och ett antal bilar har blivit skadade på 
grund av detta. Än har det inte skett någon allvarlig olycka men det är bara en tidsfråga innan 
det sker. Att stänga bron drabbar många av våra kommuninvånare som bor i bostadsområdena 
öster om järnvägen. De får gå eller cykla omvägar för att ta sig till biblioteket, vårdcentralen 
och butikerna på torget. Därför är det inte något alternativ. Bästa alternativet är att montera 
plexiglas eller liknande på sidorna samt ett tak av nät och att man ser över belysningen så att 
det inte känns otryggt att gå över. 

Jag vill ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en säker bro med ett 
kostnadsförslag återkomma till kommunstyrelsen i mars. Med anledning av situationen med 
stenkastning på bron fattas ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen 
(2017:725) och punkten E.2.1 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Olof Lundberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 25 Dnr: KS 2021/65 
 
Hemskyddsorganisation 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Hemskyddsorganisation för Stenungsunds kommun.   
 
Sammanfattning av ärendet 
För att stärka Stenungsunds kommuns förmåga föreslår förvaltningen att en 
hemskyddsorganisation upprättas. Hemskyddsorganisationen ska vara en del av Stenungsunds 
kommuns krisberedskapssystem och ska vara en beredskapsorganisation bemannad av 
Frivilliga resursgruppen (FRG).  
 
Hemskyddsorganisationen delas in i hemskyddsområden. Stenungsunds kommuns 
geografiska område delas in i 11 områden. Varje hemskyddsområde har en bestämd plats som 
kan fungerar som en trygghetspunkt. Trygghetspunkter ska användas för att vid en 
samhällsstörning, extraordinär händelse eller i höjd beredskap hjälpa människor med att få 
leverans av dricksvatten, mat, värme eller en plats att sova. Behovet av trygghetspunkter kan 
uppstå snabbt vid omfattande samhällsstörningar eller i höjd beredskap. Det är nödvändigt att 
planera och förbereda för trygghetspunkter inom kommunen så att de snabbt kan öppnas om 
en samhällsstörning eller höjd beredskap uppstår. 
 
Utöver bemanning och hantering av trygghetspunkter ska hemskyddsorganisationen bland 
annat ha till uppgift att krisinformation till allmänheten, köra ut nödvattentankar, inventera 
resurser, samverka med lokalsamhället, iordningsställa skyddsrum och i övrigt verka för att 
skydda, rädda och i övrigt hjälpa befolkningen i samband vid samhällsstörningar eller i höjd 
beredskap.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Hemskyddsorganisation 
 
Beslut skickas till 
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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Dennis Salenborn Till kommunfullmäktige 
Risk- och säkerhetssamordnare 
 
 
Hemskyddsorganisation för Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Hemskyddsorganisation för Stenungsunds kommun.   
 
Sammanfattning av ärendet 
För att stärka Stenungsunds kommuns förmåga föreslår förvaltningen att en 
hemskyddsorganisation upprättas. Hemskyddsorganisationen ska vara en del av Stenungsunds 
kommuns krisberedskapssystem och ska vara en beredskapsorganisation bemannad av 
Frivilliga resursgruppen (FRG).  
 
Hemskyddsorganisationen delas in i hemskyddsområden. Stenungsunds kommuns 
geografiska område delas in i 11 områden. Varje hemskyddsområde har en bestämd plats som 
kan fungerar som en trygghetspunkt. Trygghetspunkter ska användas för att vid en 
samhällsstörning, extraordinär händelse eller i höjd beredskap hjälpa människor med att få 
leverans av dricksvatten, mat, värme eller en plats att sova. Behovet av trygghetspunkter kan 
uppstå snabbt vid omfattande samhällsstörningar eller i höjd beredskap. Det är nödvändigt att 
planera och förbereda för trygghetspunkter inom kommunen så att de snabbt kan öppnas om 
en samhällsstörning eller höjd beredskap uppstår. 
 
Utöver bemanning och hantering av trygghetspunkter ska hemskyddsorganisationen bland 
annat ha till uppgift att krisinformation till allmänheten, köra ut nödvattentankar, inventera 
resurser, samverka med lokalsamhället, iordningsställa skyddsrum och i övrigt verka för att 
skydda, rädda och i övrigt hjälpa befolkningen i samband vid samhällsstörningar eller i höjd 
beredskap.  
 
Beskrivning av ärendet 
Syftet med den föreslagna hemskyddsorganisationen är att öka kommunens förmåga till att stå 
emot samhällsstörningar både i fredstid och i krig, stärka det geografiska områdesansvaret, 
bidra till att olika aktörer i kommunen kan samverka och att servicen till medborgarna vid en 
kris stärks. Målsättningen är att kommunens förmåga ska förbättras och att civilbefolkningen 
ska värnas.  
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Förvaltningen föreslår att hemskyddsorganisationen bemannas av den frivilliga resursgruppen 
(FRG). FRG samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetens på lokal nivå. 
Organisationen finns till hands för kommuner ska kunna förstärka sina resurser vid en 
samhällsstörning eller i höjd beredskap. Det finns inte någon lag som säger att kommunen 
måste ha en FRG. Konceptet är avtalsbaserat.  
 
Hemskyddsorganisationen delas in i hemskyddsområden och hela Stenungssunds kommuns 
geografiska område delas in i 11 områden, Hemskyddsområden 1 – 11. Varje 
hemskyddsområde har en bestämd plats som kan fungerar som en trygghetspunkt. 
Trygghetspunkten är belägen på en skola eller i övrig kommunal byggnad. Respektive 
hemskyddsområde har två utsedda representanter från Frivilliga resursgruppen som har 
funktionen som hemskyddsområdesansvariga.  

Hemskyddsorganisationen ska under samhällsstörningar i fredstid eller i höjd beredskap ha till 
uppgift exempel att: 

 förmedla krisinformation 
 upprätta och bemanna en trygghetspunkt 
 köra ut nödvattentankar, vara behjälpliga vid montering, användning och bevakning av 

nödvattentankar 
 inventera resurser 
 samverka med lokalsamhället 
 vara behjälpliga till att iordningställa skyddsrum, upprätta kommunikation med 

fastighetsägare  
 inventera risker  
 rapportera till kommunen 
 rekrytera nya medlemmar till FRG 
 verka för att skydda, rädda och i övrigt hjälpa befolkningen i samband vid 

samhällsstörningar eller i höjd beredskap. 
 
Förvaltningen föreslår följande hemskyddsområden med tillhörande trygghetspunkter: 
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Placering av trygghetspunkter: 
 

 

 

 
Hemskyddsområde 1: Fregatten 
Hemskyddsområde 2: Skolhuset 
Hemskyddsområde 3: Ekenässkolan 
Hemskyddsområde 4: Svenshögens föreningslokal  
Hemskyddsområde 5: Stenungskolan  
Hemskyddsområde 6: Kristinedalskolan 
Hemskyddsområde 7: Kyrkenorumskolan 
Hemskyddsområde 8: Ucklumskolan 
Hemskyddsområde 9: Hallarna skolan 
Hemskyddsområde 10: Stora höga skolan 
Hemskyddsområde 11: Jörlanda skolan  
 

 

 

 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att hemskyddsorganisationen inklusive förberedelser kan finansieras 
inom ram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En förbättrad förmåga för kommunen att upprätthålla samhällsviktiga funktioner är central för 
att barn ska få sina behov tillgodosedda vid en samhällsstörning eller i höjd beredskap. 
Förvaltningen bedömer därför att upprättande av en hemskyddsorganisation har positiva 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Hemskyddsorganisation 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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Sammanfattning 
Den tidigare hemskyddsorganisationen var en del av Stenungsunds kommuns 
beredskapsplaner ämnat för höjd beredskap och krigsfara. Den nya hemskyddsorganisationens 
syfte är att stärka kommunens förmåga till att hantera en samhällsstörning i fredstid, 
extraordinär händelse eller i höjd beredskap (före, under och efter). Hemskyddsorganisationen 
ska vara en del i kommunens krishanteringssystem och bemannas av frivilliga resursgruppen 
vars uppgift är att hjälpa allmänheten i samband med kriser. Hemskyddsorganisationen består 
av 11 hemskyddsområden med en trygghetspunkt inom varje område. 
  

Bakgrund 
Enligt ”Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap” (LEH) ska kommuner och regioner minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 
Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt 
försvar. Arbetet med civilt försvar har sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och har 
som mål att inför och under höjd beredskap samt krig värna civilbefolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat 
angrepp eller krig i vår omvärld. 
 
Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret utgör totalförsvaret. Totalförsvaret är 
verksamheten som förbereder Sverige för krig. Civilt försvar handlar om hela samhällets 
motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar bedrivs av statliga myndigheter, 
kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Civilt försvar omfattar hela 
samhället med alla dess funktioner som måste fungera under samhällsstörningar i fredstid och 
i krig (Samhällsviktig verksamhet, Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller 
eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande 
behov, värden eller säkerhet). 
 
Det som reglerar kommunernas förberedelse inför höjd beredskap är ”Överenskommelse om 
kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020”. Överenskommelsen är mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), den reglerar ersättningen, uppgifterna och är ett stöd för kommunernas arbete med 
civilt försvar. 
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Syfte och mål 
 
Syftet med hemskyddsorganisation är att:  

 Öka kommunens förmåga till att stå emot samhällsstörningar både i fredstid och i krig 
 Stärka det geografiska områdesansvaret  
 Bidra till att olika aktörer i kommunen kan samverka  
 Öka servicen till medborgarna  

 
Målsättning med hemskyddsorganisation är att: 

 Värna civilbefolkningen 
 Skapa organisation för trygghetspunkter  
 Frivilliga resursgruppen (FRG) ska utgöra en grund för hemskyddsorganisationen och 

att FRG blir anpassade för att användas under både samhällsstörningar i fredstid och i 
höjd beredskap.  

 Skapa en ny modern hemskyddsorganisation som får ansvaret att understödja 
kommunala förmågor till civilbefolkningen. 

 

Hemskyddsorganisation  
Hemskyddsorganisationen är en del av Stenungsunds kommuns krisberedskapssystem och  
ska vara en beredskapsorganisation bemannad av Frivilliga resursgruppen (FRG). Frivilliga 
resursgruppen samordnas av kommunens Säkerhetssamordnare. 
 
Hemskyddsorganisationen delas in i hemskyddsområden och hela Stenungssunds kommuns 
geografiska område delas in i 11 områden, Hemskyddsområden 1 – 11. Varje 
hemskyddsområde har en bestämd plats som kan fungerar som en trygghetspunkt. 
Trygghetspunkten är belägen på en skola eller i övrig kommunal byggnad. Respektive 
hemskyddsområde har två utsedda representanter från Frivilliga resursgruppen som har 
funktionen som hemskyddsområdesansvariga.  
 
Hemskyddsorganisationen ska under samhällsstörningar i fredstid eller i höjd beredskap ha till 
uppgift exempel att: 
 

 förmedla krisinformation 
 upprätta och bemanna en trygghetspunkt 
 köra ut nödvattentankar, vara behjälpliga vid montering, användning och bevakning av 

nödvattentankar 
 inventera resurser 
 samverka med lokalsamhället 
 vara behjälpliga till att iordningställa skyddsrum, upprätta kommunikation med 

fastighetsägare  
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 inventera risker  
 rapportera till kommunen 
 rekrytera nya medlemmar till frivillig resursgrupp FRG 
 verka för att skydda, rädda och i övrigt hjälpa befolkningen i samband med kriser  

 
 
Hemskyddsorganisationen ska kunna informera allmänheten om skyddsrummens belägenhet 
och funktion samt ge råd om praktiska frågor rörande befolkningsskydd, försörjning, barn-och 
äldreomsorg och andra frågor som kan uppkomma under en samhällsstörning i fredstid eller i 
krig. 
 

Frivilliga resursgrupper (FRG) 
Frivilliga försvarsorganisationer är viktiga i hemskyddets planering, organisering, utbildning 
och personalförsörjning. Frivilliga resursgruppen rekryterar och utbildar frivilliga för en 
mängd olika uppgifter inom totalförsvaret. FRG placerar ett stort antal personer på 
specialistbefattningar och utgör därmed viktiga förstärkningsresurser. FRG bidrar även till att 
totalförsvaret har en bredare förankring hos befolkningen. Grunden för totalförsvaret utgörs 
ytterst av Sveriges befolkning. Befolkningens försvarsvilja, motståndskraft och förmåga att 
hantera en krigssituation är avgörande för att uppnå ett trovärdigt totalförsvar. För den lokala 
fredstida krisberedskapen kan FRG ha en stor betydelse. FRGs organisation bör utökas i och 
med att utgöra en grundbemanning i hemskyddsorganisationen för att i större utsträckning 
bistå befolkningsskyddet i en krigssituation. En viktig komponent för att utveckla ett nytt 
befolkningsskydd är individens egenförmåga och ett omfattande frivilligengagemang. FRG 
kommer att utgöra organisatorisk bas när det gäller lokalt förankrad frivillighet.  
 
 

Trygghetspunkt 
Vid en samhällsstörning eller vid en extraordinär händelse till exempel allvarliga olyckor, 
oväder eller utrymningsbehov, kan det uppstå situationer då människor behöver hjälp med att 
få krisinformation, leverans av dricksvatten, mat, värme eller en plats att sova. För att möta 
dessa behov har Stenungsunds kommun inrättat trygghetspunkter. Behovet av 
trygghetspunkter kan uppstå snabbt vid omfattande störningar. Det är nödvändigt att planera 
och förbereda för trygghetspunkter inom kommunen så att de snabbt kan öppnas om en 
samhällsstörning uppstår. 
 
Beslut om att aktivera en eller flera trygghetspunkter görs av kommundirektör, stabschef för 
centrala krisledningen, säkerhetssamordnare eller Driftchef VA. På en trygghetpunk ska det 
finnas möjlighet till att exempel: 
 

 få möjlighet till aktuell krisinformation 
 krisstöd 
 enklare sjukvård 
 möjlighet till vatten och förtäring  
 möjlighet till att larma 112.  
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Det finns en trygghetspunkt i varje hemskyddsområde och är placerat på en skola eller i annan 
kommunal byggnad. 
 
 
 
 
 

Placering av trygghetspunkter: 
 
Hemskyddsområde 1: Fregatten 
Hemskyddsområde 2: Skolhuset 
Hemskyddsområde 3: Ekenässkolan 
Hemskyddsområde 4: Svenshögens föreningslokal  
Hemskyddsområde 5: Stenungskolan  
Hemskyddsområde 6: Kristinedalskolan 
Hemskyddsområde 7: Kyrkenorumskolan 
Hemskyddsområde 8: Ucklumskolan 
Hemskyddsområde 9: Hallarna skolan 
Hemskyddsområde 10: Stora höga skolan 
Hemskyddsområde 11: Jörlanda skolan  
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Maria Härström Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Ombudgetering investeringar 2020-2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2020 på 96 879 tkr till 2021 
samt tidigarelägga 12 500 tkr från 2022, totalt ombudgeteras då 109 379 till 2021.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 60 286 tkr från 2020 till 2022 och 18 700 
tkr till 2023.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 17 700 tkr från beslutad budget 2021 till 
2022.  
 
Detta innebär att budgeten för 2021 ändras från 331 988 tkr till 402 877 tkr enligt bilaga 
”Ombudgetering investeringar från 2020”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 326 034 tkr. Utfallet för 2020 uppgick till 165 298 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 160 736 tkr. Av dessa föreslås 96 879 tkr 
ombudgeteras till 2021 samt tidigarelägga 12 500 tkr till 2021. 60 286 tkr föreslås 
ombudgeteras till 2022 och 18 700 tkr föreslås ombudgeteras till 2023. Detta innebär att 
budgeten för 2021 ändras från 331 988 tkr till 402 877 tkr. Ytterligare 17 700 tkr föreslås 
ombudgeteras från beslutad budget 2021 till budget 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Varje år ombudgeteras de investeringsanslag som av någon anledning behöver tas med in i 
nästa års budget. 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 326 034 tkr. Utfallet för 2020 uppgick till 165 298 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 160 736 tkr. Av dessa föreslås 96 879 tkr 
ombudgeteras till 2021.  

För att investeringsbudgeten för 2021 ska bli så realistisk som möjligt har vissa investeringar 
ombudgeterats till 2022 och 2023 då det redan nu står klart att de inte kommer att genomföras 
under 2021. Även 17 700 tkr ombudgeteras från 2021 till 2022. Hänsyn till detta tas i 
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budgetarbetet 2022. Till följd av den pågående pandemin föreslås investeringar för 12 500 tkr 
tidigareläggas från 2022 till 2021 för att bidra till att stimulera näringslivet. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbudgeten för 2021 ökar från 331 988 tkr till 402 877 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. Vissa av de investeringar som genomförs kan emellertid ha direkt eller 
indirekt påverkan på barn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-05 
Bilaga Ombudgetering investeringar från 2020 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se
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Bilaga

Ombudgetering investeringar från 2020
Budget 
2020:1

Utfall   
2020 Återstår   2020

Ombudg. Till 
2021

Beslutad ram 
2021 Budget 2021:1

Från 2020 till 
2022

Från 2021 till 
2022

Från 2020 till 
2023

Fastighetsrelaterade investeringar
Gruppboende LSS/HCP Svenshögen 8 570 6 058 2 512 0 0 0
Brudhammars förskola-nybyggnation 7 673 8 453 -780 0 0 0
Spekeröds fsk utb 3 avd 12 547 10 188 2 359 840 0 0
Toröd ombudgetering från Spekeröd fsk 840
Idrottshall o grundskola Hallerna 35 172 28 731 6 441 2 500 0 2 500
Stora Högaskolan 4-6 30 196 13 756 16 440 16 440 34 650 51 090
FA - Norra hallerna förskola 4 343 0 4 343 4 343 25 850 30 193
Jörlanda måltid, matsal, kök, klassrum mm 4 000 0 4 000 0 0 4 000
Räddningstjänst varmförråd 7 613 7 263 350 100 100
Räddningstjänst-Logiment för dygnetruntbemanning 1 000 0 1 000 0 8 000 0 9 000
Kyrkenorumskolan invändig ombyggnad 1 826 188 1 638 1 638 14 700 16 338
Ny 7-9 skola Hallerna 1 791 0 1 791 1 791 55 275 57 066
Nösnäs utbyggnad matsal 1 296 1 530 -234 -234 26 600 26 366
Söbacken 2 (Kristinedal) gruppboende LSS 12 950 12 950
Hasselhöjden särskilt boende 3 000 0 3 000 0 0 3 000
Ombyggnad Ucklums skola 2 539 2 743 -204 0 0
Ucklumskola 5 500 5 500
Nösnäs omb till klassrum, grupprum mm 4 943 3 535 1 408 465 465
Myndighetskrav 800 0 800 800 800 1 600
Nösnäs utb A byggnad 4 nya klassrum 500 115 385 385 12 000 12 385
Fregatten ombyggnation 500 479 21 0 0
Inventarier Brudhammar fsk Måltid 400 238 162 10 10
Inventarier Spekeröd fsk Måltid 200 120 80 10 10
 - Nösnäs ombyggnation inventarier 635 308 327 -450 980 530
Inventarier Svenshögen LSS 550 383 167 167 167
Inventarier förskola och skola 488 488 0 0
Inventarier Brudhammar fsk 2 000 2 033 -33 0 0
Inventarier Spekeröd fsk 600 596 4 0 0
Inventarier Ucklum fsk 200 194 6 0 0
Inventarier Hallerna skola o idrottshall 1 180 1 174 6 0 400 400
Summa fastighetsrelaterade investeringar 134 562 88 085 46 477 28 805 197 705 218 510

Övriga investeringar

E-strategi bla E-arkiv, Ärendehant.system medb.service 2 500 944 1 556 0 0
Investeringsreserv 1 650 1 650 1 650 4 500 6 150
Reservkraftverk 1 356 444 912 912 912
Muddring av hamnen vid torget 15 333 12 637 2 696 1 196 1 196
Belysning Nösnäsvallen 900 900
Byte av 2 bryggor hamnen 1 200 1 200
Std Arena vallen (läktare mm) 1 000 977 23 0 0
Utebadplatser 2 156 348 1 808 1 808 1 808
Stenungsund Arena fjärrvärme 801 359 442 0 0
Löpande upprustning hamnen 400 628 -228 -228 400 172
Konstgräs SIF 4 000 3 011 989 0 0
Gräsklippare 109 0 109 109 109
Simhall, inventarier 506 504 2 0 0
Resecentrum 17 188 5 286 11 902 0 11 393 11 393 11 902
SB Återställande av hamnpromenad (från I18112) 1 000 234 766 2 266 2 266
Parkbänkar politikskt uppdrag och beslut 500 500
Bro över Stenunge å 200 200
Planskild GC-överfart Solgårdsdalen 5 000 5 000
Rondell inre Ringleden/Industrivägen 10 400 0 10 400
SB Bussvändplats Kopper 2 000 2 000 0 0 0
OVK-modul 200 0 200 0 0
Automatisering av bygglovsprocessen 500 0 500 500 500
Google Streetwiew 200 0 200 0 0
Digitalisering bygglov, e-signering mm 363 16 347 347 347
Scanning, bygglov, IT, servrar mm 746 274 472 472 472
Ärendehanteringssystem-miljö (från inv. ovan) 1 000 784 216 216 216
Upprustning lekplatser 939 13 926 926 926
Geoteknik Kyrkenorum, skredrisk 4 438 1 122 3 316 3 316 3 316
Underhåll gator maa komponentavskrivning 1 600 936 664 664 2 000 2 664
Tillgänglighetsanp./pendelparkeringar 746 757 -11 0 0
Utbyte av gatubelysning 500 500
Utredning och programvara beläggningsunderhåll 350 350
Asfaltering av Ucklumsleden 3 500 3 500
Renovering av broar 4 st 650 650
Framtagning av dagvattenmodell 500 500
Laddinfrastrukturplan 700 700
Busshållsplats Ärtvivelvägen 200 173 27 0 0
Trafiksäkerhetsåtgärder 211 292 -81 0 0
Gång och cykelvägar - löpande 145 82 63 63 63
Busshållplats Nösnäs 74 0 74 74 74
Omskyltning enl. hastighetsplan 210 6 204 204 204
SB Bom GC-väg segelsällskapet 100 121 -21 0 0
17-SB GC-passage över Ucklumsv. vid Yttre Ringleden 1 953 1 868 85 0 0
GC-väg Ödsmål, enligt cykelplan 200 0 200 200 200
GC-väg Doteröd, enligt cykelplan 500 29 471 471 471
GC-väg Svenshögen 2 674 363 2 311 2 311 2 311
GC-väg Stora Höga väg 574, enligt cykelplan 287 20 267 267 267
GC-väg Jörlanda- kommungräns (enligt nationell plan) 2 000 0 2 000 2 000 2 000
GC-väg enligt plan 13 800 1 200 7 300
Digitaliserat arkiv 1 000 1 000
Markköp för kommande exploatering 21 140 0 21 140 21 140 5 000 26 140
Summa övriga investeringar 90 425 34 228 56 197 43 184 60 193 80 377
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Bilaga

Budget 
2020:1

Utfall   
2020 Återstår   2020

Ombudg. Till 
2021

Beslutad ram 
2021 Budget 2021:1

Från 2020 till 
2022

Från 2021 till 
2022

Från 2020 till 
2023

Löpande investeringar
Stödfunktioner 1 067 690 377 317 1 000 1 317
Digitalisering 4 064 1 234 2 830 903 2 500 3 403
IFO/Funktionshinder 697 722 -25 0 1 000 1 000
Vård och omsorg 1 794 1 487 307 250 1 200 1 450
Måltid 1 414 1 176 238 150 1 000 1 150
Samhällsbyggnad 667 50 617 617 1 000 1 617
Trafiksäkerhetsåtgärder 600 600
Tillgänglighetsanpassningar, pendelparkeringar 1 000 1 000
Gång och cykelvägar - löpande 600 600
Anläggning 550 550
Fastighet - energi och säkerhet 8 018 6 489 1 529 760 7 000 7 760
Fastighet-Verksamhetens behov 4 243 4 245 -2 248 4 000 4 248
Fastighet-egna behov 593 649 -56 0 800 800
Underhåll fastighet maa komponentavskrivning 7 295 7 016 279 638 7 000 7 638
Förskola 772 397 375 337 800 1 137
Grundskola 800 987 -187 -187 1 500 1 313
Kompetens och utveckling 667 367 300 300 1 000 1 300
Kultur/Fritid 380 536 -156 -156 500 344
Gymnasium 1 400 1 357 43 43 1 400 1 443
Summa löpande investeringar 33 871 27 402 6 469 4 220 34 450 38 670

Avgiftsfinansierad verksamhet
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem 9 264 179 9 085 0 17 500 400 17 500 18 700
Uppgrad, renov, VA-ledningar 2 300 3 291 -991 -991 6 000 5 009
Tillfällig spillvattenledning Nösnäs 388 388 0 0 0
Ny spillvattenledning Nösnäs 3 704 3 704 0 0 0
Dagvattentrumma Solgårdsdalen 1 500 0 1 500 1 500 1 500
Ny VA-ledning Spekeröd (under E6) 200 0 200 2 700 2 700
Spillvattenledning Jörlanda-Stora Höga 100 100
Sammanbyggnad färskvattenledning 518 358 160 160 160
Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen 30 483 1 897 28 586 13 702 6 698 20 400 14 884
Slamhantering 4 864 517 4 347 4 347 7 270 11 617
Uppgradering pumpstation Strävliden 661 661 0 0
Uppgradering sandfång Strävliden 604 604 0 0
Ny centrifug Strävliden 871 871 0 0
Uppgradering av tillstånd 71 25 46 46 46
Kapacitetsökning Svenshögens vattenverk 4 000 819 3 181 3 181 3 181
Uppgradering av avloppspumpstation 21 1 000 0 1 000 1 000 1 000
Uppgradering av avloppspumpstation 22 500 495 5 0 0
Nya pumpstationer 780 769 11 -521 1 000 479
Ucklums ARV. Upprustn/modernisering 2 812 1 966 846 846 846
Underhåll/renovering pumpstationer 300 1 121 -821 -300 300 0
Dagvattenmodell 500 500
VA Traktor 540 540 0 0
VA Spolkärra 232 232 0 0
Maskininvestering 1 500 1 950 -450 0
Övriga VA investeringar 147 -147 0
Förskola Norra Hallerna 1 500 1 500
Härgusseröd utbyggnad av verksamhetsområde enligt detaljplan 5 000 5 000
VA-sanering Härgusseröd (enl. projektplan) 1 500 1 500
Uppgradering av tillstånd Strävliden 1 000 1 000
Reducering till investeringsvolym på 20 mnkr/år -32 016 -32 016 0 -3 368 -3 368
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 35 076 20 534 14 542 33 170 37 500 53 570

0

Gatuinvestering exploateringsområden
Kostnader gata 20 500 4 383 16 117 0 -360 3 600
Projekteringskostnader 5 700 0 5 700 0 0 0
VA-investering exploateringsområden
VA-anslutningsavgifter -10 100 -11 538 1 438 0 -14 750 -9 100
VA-utgifter 16 000 2 204 13 796 0 17 250 17 250

Summa investeringar 326 034 165 298 160 736 109 379 331 988 402 877 60 286 17 700 18 700

Gul fyllning är de projekt som tidigareläggs från 2022 till 2021.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/192
2021-02-22

 
Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Yttrande över förslag till budget för GR 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förbundsstyrelsens förslag till budget för 2022 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har till medlemskommunerna översänt ett förslag 
på rambudget för 2022. 

Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 
nästkommande år. Stenungsunds kommuns avgift sänks med 2,88 kr per invånare och 
medlemsavgiften uppgår totalt till 1 964 000 kr.  
 
Beskrivning av ärendet 
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR den 8 maj 2020 
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med beredning av 
samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en 
konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för kommunalförbundet att 
sänka årsavgiften med upp till tio procent. 
 
Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 24 september 2020 presenterades ett antal åtgärder. 
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med tio procent skulle få allt 
för stora konsekvenser för såväl GR som för dess samverksanparter togs därefter ett 
omarbetat och reducerat förslag fram, som låg till grund för förbundsstyrelsens 
beslut den 27 november 2020. 
 
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 27 november 2020, § 221, har förslaget om att reducera 
årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med 
verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför 2022 för att 
beredas i medlemskommunernas samråd under våren 2021.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/192
2021-02-22

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 27 november 2020, § 221, har förslaget om att reducera 
årsavgiften med 2,88 kronor per invånare från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per 
invånare från och med verksamhetsåret 2022 antagits. För Stenungsunds Kommun innebär 
detta en sänkning av årsavgiften till GR med ca 77 000 kr baserat på invånarantalet. 
Årsavgiften uppgår därmed till 1 964 000 kr. Avgiften till GR finansieras inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Rambudget 2022 för GR 
Protokoll från GR:s förbundsstyrelse 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se 
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Justeras:   1 (2) 

 

 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 237. Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022 

Diarienummer: 2021-00005.021 

Beslut 

Bilagda samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med hemställan 

om synpunkter senast den 1 april 2021.   

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. För 2022 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför 

rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 1 april 2021. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och 

förbundsfullmäktige 15 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2021 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i 

förbundsfullmäktige 14 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2022 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2021 (länk) 

• Protokollsutdrag § 221 

• Styrelseärende 7 – 2020-11-27 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Justeras:    2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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 Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022  1 (3) 

Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

Förslag till samrådsunderlag inför budget 
för GR 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2021.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande 

år. För 2022 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför rambudget tagits fram. 

Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR tillhanda senast 1 april 2021. 

Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni. 

Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2021 med en detaljbudget som 

beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i förbundsfullmäktige 14 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2022 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2021 (länk) 

• Protokollsutdrag § 221 

• Styrelseärende 7 – 2020-11-27 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund  

 

Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med beredning av 

samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en 

konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för kommunalförbundet att 

sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-09-24 presenterades ett antal åtgärder 

att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift från 

medlemskommunerna på upp till tio procent. Som en konsekvens av att en 

eventuell reduktion av årsavgiften med tio procent skulle få allt för stora 

konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter togs därefter ett 

omarbetat och reducerat förslag fram, som låg till grund för förbundsstyrelsens 

beslut 2020-11-27.  

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund finansiellt inte 

fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större 
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 Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022  2 (3) 

Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse 

som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets 

omsättning. Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och 

påverka utifrån storstadsregionens intressen. En minskning av årsavgiften får 

direkt negativa konsekvenser inom olika områden, vilket framgår av bifogat 

styrelseärende 7, från 2020-11-27.   

Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att reducera 

årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med 

verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför 2022 för att 

beredas i medlemskommunernas samråd under våren 2021. Förbundsdirektören 

fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till och med år 

2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta ställning till först inför rambudget 

2023  

Strategisk inriktning 

Till rambudget 2022 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som antogs av 

förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta dokument, 

utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en flerårig strategisk inriktning är 

att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar 

samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att 

den strategiska inriktningen ligger till grund för den årliga planen, där 

utmaningarna konkretiseras i form av fokusområden för uppföljning. I sista steget i 

styrkedjan följs planen upp i delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt 

budgetår. Genom att den strategiska inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds 

till medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 

rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna i strategin under 2022.    

Utredning om GR:s politiska organisation 

Nyckelordet i arbetet med den strategiska inriktningen har varit involvering. 

Politiska grupper och nätverk inom GR fick under 2019 ge inspel kring vilka 

utmaningar medlemskommunerna står inför under de närmaste åren.  

På styrelsekonferensen 2019 diskuterade förbundsstyrelsen nästa steg i arbetet 

med den strategiska inriktningen och landade i ett uppdrag till förbundsdirektören 

att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att 

genomföra förbundets uppdrag. Utredningen är genomförd och 

förbundsfullmäktige gav 2020-12-15 i uppdrag åt förbundsstyrelsen att med 

utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram ett förslag på politisk 

organisation för GR inför mandatperioden 2023-2027.  

Förbundsstyrelsen har uppdragit åt sitt presidium att ta fram arbetsformer inför 

fortsatt process och i synnerhet inför diskussionen på strategidagen 19 mars. 

Presidiet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från respektive 

parti av de nio som har en plats i förbundsstyrelsen. 

Tidplanen för uppdraget ser ut som följer:  
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 Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022  3 (3) 

Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

• 19 mars 2021 – förbundsstyrelsen diskuterar utredningen vid en strategidag. 

• Mars-maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande 

mandatperiod arbetas fram  

• Maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod 

antas av förbundsstyrelsen 

• Maj-september 2021 – Under förutsättning att förbundsstyrelsen föreslår 

förändringar i den politiska organisationen för kommande mandatperiod går 

förslag till ny organisation på remiss till kommunerna 

• Hösten 2021 - kommunernas remissvar hanteras i förbundsstyrelsen 

• 19 november 2021 – förbundsstyrelsen beslutar om förslag till ny 

organisation inkl. ändrad förbundsordning 

• 15 december 2021 – förbundsfullmäktige beslutar om förslag till ny 

• organisation inkl. ändrad förbundsordning. 

• Januari - april 2022 – Ändrad förbundsordning antas i 

• kommunernas fullmäktigeförsamlingar 

• Juni 2022 - Fastställande av ny organisation inklusive förändrad 

förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2023. 

Kulturutredningen 

I samrådet med medlemskommunerna 2019 kommenterade Göteborgs stad att 

staden ser positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 

sammanhållning och trygghet i den strategiska inriktningen. Som en följd av detta 

fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på 

möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 

medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. Utredningen har genomförts och efter beslut i förbundsstyrelsen 

skickades i december ett förslag om samverkan inom kulturområdet på remiss till 

medlemskommunerna med svarsdatum 1 april 2021. En samverkan inom 

kulturområdet kan komma att påverka framtida årsavgifter till GR. 

 

Helena Söderbäck         Bo Andersson     Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör         Ekonomichef      Förbundssekreterare 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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2

EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2021–2022
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2020 uppgick antalet invånare i Göte borgsregionen 
till 1 049 262 vilket är en ökning med 7 412 invånare jämfört med 31/12 2019.

Den definitiva årsavgiften för 2022 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2020 och angiven 
årsavgift för 2022 i detta underlag ska därför ses som preliminär. Förbundsstyrelsen föreslår för-
bundsfullmäktige att reducera årsavgiften för medlemskommunerna från och med 2022. Förslaget 
är att årsavgiften per invånare sänks från 75,52 kr/invånare till 72,64 kr/invånare. Föreslagen budget 
för 2022 är beräknad på den föreslagna lägre nivån.

Årsavgiften beräknas efter föreslagen reduktion utgöra cirka 12 procent av GR:s beräknade omsätt-
ning 2022. 

Resterande del av omsättningen (88 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samver  kansavtal.

RESULTATBUDGET 2021 SAMT PROGNOS 2022, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts. 
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat-
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en underbalanserad budget 2021 på 4 500 tkr framför allt kopplat till en fort-
satt planerad insats inom Gymnasieantagningens IT-utveckling. Dessa medel avräknas från de sedan 
tidigare öronmärkta medlen från erhållna intäkter från tecknat samverkansavtal med STORSTHLM. 

GR:s ordinarie verksamhet beräknas redovisa ett positivt resultat på +500 tkr för såväl 2021 som 
för 2022.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter det beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2021. 

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2021 samt prognos 2022.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2021 Budget 2022

Verksamhetens intäkter 622 606 624 196
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 50 125 51 657
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 28 556 27 583
Verksamhetens kostnader -624 785 -622 186
Avskrivningar -2 971 -2 500
Verksamhetens nettokostnader -5 150 -490
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat -5 150 -490
Finansiella intäkter 650 1 000

Finansiella kostnader - -10
Resultat efter finansiella poster -4 500 500
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat -4 500 500
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut-
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning-
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk 
 justering av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en 
 ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av års-
avgiften. Ungefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 
2  kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen-
samma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsstyrelsen föreslår en sänkning av årsavgiften med 
2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2022 blir då 72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2021 tillsammans med förslag 2022 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2021 2022

Ale 2 371 2 307

Alingsås 3 128 3 024

Göteborg 43 747 42 360

Härryda 2 868 2 772

Kungsbacka 6 374 6 163

Kungälv 3 499 3 414

Lerum 3 214 3 118

Lilla Edet 1 066 1 034

Mölndal 5 238 5 083

Partille 2 967 2 869

Stenungsund 2 022 1 960

Tjörn 1 210 1 173

Öckerö 975 941

Summa 78 681 76 218

Årsavgiftens fördelning per kommun 2021 
samt förslag 2022, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget

2021-12-31
Budget

2022-12-31
A. Anläggningstillgångar 35 593 33 093
I. Immateriella anläggningstillgångar 5 727 3 692
II. Materiella anläggningstillgångar 10 775 10 310
III: Finansiella anläggningstillgångar 19 091 19 091

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 320 933 275 738
I. Förråd mm 38 409 18 111
II. Fordringar 92 539 73 305
III. Kortfristiga placeringar - -
IV. Kassa & Bank 189 985 184 322
S:A TILLGÅNGAR 356 526 308 831

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 41 074 41 574
I. Årets resultat -4 500 500
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 45 574 41 074

B. Avsättningar - -

C. Skulder 315 452 267 257
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 315 452 267 257

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

356 526 308 831

Soliditet 12,8% 13,3%
Likviditet (kassalikv) 89,6% 96,4%

Balansbudget 2021–2022, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 
 Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån  antalet 
kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2022 uppgår till 76 218 tkr. Av den 
 sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 35 procent eller 25,42 kronor per  kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.
Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna på frivillig basis 
är regioner, kommuner och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell 
flygplats i grannskapet. Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en 
flygplats i regionen mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Föreslås utgå 
från och med år 2022.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans-
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.
GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att genom seminarier, konfe-
renser och samtal stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum 
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Föreslås utgå från 
och med år 2022.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations-
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sveri ge. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver-
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.
Internationella Skolan Göteborgsregionen (ISGR) är ett av GR helägt aktiebolag. ISGR 
har Göteborgsregionen som upptagningsområde. ISGR startades 1997 utifrån ett långtgående 
behov av en internationell skola och i samverkan med de 13 medlemskommunerna, regionens 
näringsliv och universitetsverksamhet. Föreslås utgå från och med år 2022.

Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman-
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2021 Budget 2022

ARC 32 -
BRG 20 000 20 000
GU Reväst 60 -
Göteborg & Co 1 100 1 100
ISGR 1 000 -
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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  Justeras:      1 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022  

Diarienummer: 2020-00230 

Beslut 

Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 

72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s 

rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna 

hanterar under våren 2021. 

 

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till 

och med år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att 

förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning 

av årsavgiften till och med år 2023.  

Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande inklusive tilläggsyrkandet.  

Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt 

förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits. 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.  
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Förslag till reducering av årsavgiften till GR 
från och med 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att 

reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och 

med verksamhetsåret 2022.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att detta förslag arbetas in i GR:s rambudget 

inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar 

under våren 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

 

I tjänsteskrivelse som lyftes till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-24 

presenterade ett antal åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en 

sänkning av GR:s årsavgift från medlemskommunerna på upp till tio procent. En 

neddragning av årsavgiften i den storleken skulle få stora negativa konsekvenser i 

verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte 

förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större 

koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse 

som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets 

omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

följande områden – i relation till storleken på neddragningen. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk 

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

• Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det innebär 

att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till våra 13 medlems-

kommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka 

73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklings-

kapacitet inom GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt 
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förtroende för GR. Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla 

igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan 

riskera förtroendet för förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och avstämning 

sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för 

förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda 

komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften. 

 

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån 

storstadsregionens intressen.  

 

• Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna 

framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar. 

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett 

effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

• BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan 

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetens-

försörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften 

finansierar delar av dessa insatser. 

• ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling till 

EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska 

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR. 

• BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.  

 

En del av de ursprungliga åtgärderna som lyftes fram påverkar GR:s olika 

transfereringar till andra organisationer. I ett fall föreslogs även en förändring i 

nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället 

föreslås tas in direkt från medlemskommunerna. 

 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beskrivning av pågående process och tidplan 

• 24 september - En första inledande presentation av det pågående arbetet och 

med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte 
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• 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade 

synpunkter.  

• 27 november 2020 – beslut fattas i förbundsstyrelsen. Beslutet om 

oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.  

• December 2020-januari 2021 – beslutet ligger till grund för det ordinarie 

arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022 

• 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen 

• Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna 

• Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM 

• Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades 

frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. I dagsläget är årsavgiften 

75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolknings-

underlaget i Göteborgsregionen.  

 

Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram års-

avgiften i sina återkopplingar till GR. Ale, Härryda och Lilla Edet ville se en 

sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. Ale 

ansåg även att GR utifrån sitt uppdrag ska fokusera på, och se över, verksamhetens 

nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter 

inom GR ska startas som kräver högre kostnader per invånare och att GR även bör 

se över transfereringarna till andra organisationer. Lilla Edet menade att GR:s 

verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en 

konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille 

förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av 

årsavgiften används till. 

 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudgeten inför 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent.   

GR:s uppdrag 

GR:s uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka 

för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna 
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samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbunds-

ordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren 

2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst 

behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra 

Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.  

 

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Här slås fast att 

Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region 

som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Regionen ska utvecklas i balans 

mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för 

Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering. 

Vision Västra Götaland – det goda livet är gemensam för hela territoriet.  

 

Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka 

aktiviteter GR ska genomföra under året. Planen följs upp under året i två 

delårsrapporter samt i årsredovisningen.  

 

Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län 

är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin. 

Tidsperiod för nästa strategi är 2021–2030, RUS 2030, och den tas fram i nära 

samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.  

Byggstenar i GR:s ekonomi 

Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklings-

kapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i GR. Förbundet 

har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är 

formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en 

anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är 

mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.  

 

Diagram 1. Omsättningen olika delar på GR 
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Som framgår av cirkeldiagrammet ovan uppgick årsavgiften till 76 469 tkr för 

helåret 2019. Det motsvarade ungefär 15 procent av GR:s totala omsättning som 

uppgick till 518 451 tkr för samma år. Trots att årsavgiften utgör en mindre del av 

den totala omsättningen i förbundet så har den ett högt värde som bekräftelse på 

den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i 

ekonomin.  

 

Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket 

innebär en 1,1--1,3 procents ökning per år. Denna uppräkning täcker inte kostnads-

ökningen vilket innebär att det finns en inbyggd årlig effektivisering i systemet. 

 

Övriga 85 procent av GR:s verksamhet finansieras genom olika slags externa medel 

såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se 

diagram 1. Exempel på viktiga externa finansiärer är Västra Götalandsregionen, 

Vinnova, Tillväxtverket, ESF, SKR, Skolverket, Länsstyrelsen m.fl. 

 

Av den samlade årsavgiften transfereras 37 procent (28 640) tkr vidare till olika 

samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas 

till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell. 

 
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr) 

 

Organisation Budget 2020 

ARC 33 

BRG 20 000 

Europa Direkt 200 

GU Reväst 60 

Göteborg & Co 1 100 

ISGR 1 000 

Mistra 400 

Västkom 1 975 

Västkuststiftelsen 3 872 

Totalt 28 640 

 

En specifikation över hur den delen av årsavgiften (mkr) som används inom GR 

efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.  
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Diagram 2 

 

 

 

 

 

 

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot medlems-

kommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av med-

arbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk förknippad med 

neddragning av årsavgiften. 

 

Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels 

inom ramen för det arbete som görs inom de sektorer som beskrivs i diagram 2 

ovan förutom två: Gymnasieantagningen och FoU i Väst, men också i diagrammet 

som visar förbundets olika finansieringskällor (diagram 1). Den största ekonomiska 

risken är att finansiering till gemensamma projekt från externa parter minskar. 

Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift 

Coronapandemin påverkar hela samhället, så även i GR:s verksamhet. 

Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar. 

Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts 

genom ett intensivt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll 

med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Göta-

landsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan 

Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlems-

kommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella 

frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.  

 

Under året har GR som organisation förlorat intäkter för flera miljoner kronor på 

grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. GR:s ledningsgrupp 

arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort 

(fram till sommaren), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter). 

En handlingsplan med åtgärder har arbetats fram och verkställs under året.  

Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya 

behov i våra medlemskommuner vilket bidragit till att utmaningarna så här långt 

har kunnat lösas. Ledningsgruppen i GR följer kontinuerligt utvecklingen för att 

kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och 

utifrån hur pandemin kan komma att påverka verksamheten framgent.  
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Till skillnad från alla kommuner och regioner i Sverige, som erhåller bidrag och 

kompensationer för ökade kostnader och lägre skatteintäkter, har GR inga möjlig-

heter att som kommunalförbund kunna ansöka om och/eller erhålla bidrag ur de 

paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.  

Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften 

Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och 

konsekvensbeskriva en eventuell reduktion av årsavgiften på upp till tio procent.  

Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören 

att ta fram ett omarbetat och reducerat förslag. Förslaget skulle inte i förlängningen 

innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra 

medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid 

förbundsstyrelsens möte 2020-10-16 och som innebar en reduktion av årsavgiften 

med cirka 4 procent. I det senare förslaget var framför allt de tidigare 

reduktionerna av lämnade bidrag till BRG och Göteborg & Co ej längre berörda. 

 

Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun 

framgår av nedanstående tabell. Ur densamma framgår att den direkta ekonomiska 

effekten för GR:s medlemskommuner varierar allt från 37 tkr för vår minsta 

medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.  

 

Tabell 2. Finansiell konsekvens av föreslagen reduktion av årsavgiften med 4% 

Kommun  Avgift 2021 enl plan   Minus 4% Skillnad 

Ale                  2 371 479             2 281 041     -           90 438     

Alingsås                  3 128 038             3 008 749     -         119 290     

Göteborg                43 747 301           42 078 972     -      1 668 329     

Härryda                  2 868 023             2 758 649     -         109 374     

Kungsbacka                  6 373 510             6 130 453     -         243 058     

Kungälv                  3 499 295             3 365 847     -         133 448     

Lerum                  3 214 735             3 092 140     -         122 596     

Lilla Edet                  1 065 512             1 024 878     -           40 634     

Mölndal                  5 238 369             5 038 601     -         199 768     

Partille                  2 967 105             2 853 953     -         113 152     

Stenungsund                  2 022 199             1 945 081     -           77 118     

Tjörn                  1 209 528             1 163 402     -           46 126     

Öckerö                     975 416                938 218     -           37 198     

Summa                78 680 512            75 679 984     -      3 000 528     

 

GR befinner sig i ett omfattande omställningsarbete för att klara ingångna avtal och 

påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och 

kommer att ha på verksamheten. Organisationen ställer om i alla verksamhetsdelar 

för att möta medlemskommunernas nya behov av insatser som blivit tydliga under 
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coronapandemin. Det gäller exempelvis omställning i näringslivet genom 

kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet, 

Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och 

utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i 

skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar 

också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta 

fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet 

att möta tempoväxlingar i handlingskraft är en förutsättning för snabb omställning. 

 

Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel 

letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och 

driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR. 

 

Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande 

parter. GR är en av Västsveriges stora projektägare och arbetar med effektiva 

metoder för att utveckla och leda stora projekt som når breda målgrupper i de 

kommunala verksamheterna. GR har det tydliga uppdraget att stärka medlems-

kommunernas möjligheter att ta del av olika slag av finansiering och att växla upp 

insatta medel oavsett om det gäller pengar eller arbetstid. Den ekonomiska effekten 

uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår stor-

skalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig 

smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar 

i och med det gemensamma arbetet i förbundet.  

 

GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera 

strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av 

resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra 

att nå för en enskild kommun.  

 

Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden 

– i relation till storleken på neddragningen. Ett antal exempel på dessa 

konsekvenser redovisas här nedan. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk 

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

• Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det 

innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlems-

kommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73 

mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlems-

kommunerna). Idag har tredje part ett högt förtroende för GR.  

Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla igång samarbeten och 
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relationer som byggts upp under lång tid kan riskera förtroendet för 

förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och 

avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och 

handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas 

anställda komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften. 

 

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån 

storstadsregionens intressen.  

 

• Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlems-

kommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och 

sjukvård minskar.  

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på 

ett effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

• BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan 

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, 

kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.  

Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser. 

• ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling 

till EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska 

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.  

• BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.  

 

Ett beslut om reduktion på föreslagna 4 procent, vilket motsvarar 3 000 tkr, får 

självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och 

dess åtgärder som nu lyfts fram i denna handling innebär en omställning i GR:s 

interna verksamhet på motsvarande 1 708 tkr med de konsekvenser som det 

innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner. 

De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till 

samverkansparter föreslås reduceras med 1 292 tkr, med de konsekvenser som 

beskrivs i underlaget. Här ingår inte den in kind-tid som läggs ner i samband med 

dessa samarbeten. 

  

I bifogad matris – bilaga 1 - presenteras de åtgärder som avses att vidtas och dess 

konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.  
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Helena Söderbäck           Bo Andersson        

Förbundsdirektör           Ekonomichef       

 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag                                                                                     Bilaga 1

Lämnade bidrag Belopp Konsekvens

ARC 32 500                 

Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har 

under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på 

flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än 

att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan 

flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet 

The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för 

storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs 

stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda 

kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt 200 000              

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och 

Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett 

neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i 

Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GR-

kommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten 

utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s 

medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst 60 000                 

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi 

kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt 

på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige. 

GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av 

aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan 

och omvärldsbevakning/samverkan.
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ISGR 1 000 000           

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida 

ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida 

målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl 

finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början 

var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att 

bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är  

4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

Summa bidrag 1 292 500           

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb. 660 000              

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av 

luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten 

bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s 

medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är 

medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad. 

Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet. 

Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta 

medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan 

mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av 

kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv 

kranskommunerna. 

Effektivisering GR 1 047 500           

Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta 

intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot 

medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka 

och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att 

förlora spetskompetens. 

Summa GR 1 707 500           

Totalt 3 000 000      
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Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Svar på revisionsrapport löpande granskning 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport - 
Löpande granskning 2020.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av den interna kontrollen av processerna för bokslut, lön, inköp, intäkter, 
krav, investering, exploatering samt moms. Deras sammanfattande bedömning är att det finns 
vissa områden där förbättringar kan ske.   
 
Beskrivning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av den interna kontrollen processerna för bokslut, lön, inköp, intäkter, 
krav, investering, exploatering samt moms. Deras rapport är skriven i avvikelseform, vilket 
innebär att det i första hand är de områden där de har synpunkter eller förslag på förbättringar 
som kommenterats. Deras sammanfattande bedömning är att det finns vissa områden där 
förbättringar kan ske. Rapporten inkluderar även förvaltningens svar på avvikelserna.  
 
Inom intäktsprocessen kommenteras att det inom faktureringssystemet EDP Future saknas 
kontroller av förändringar i grunddata. VA-verksamheten undersöker möjligheter att sätta upp 
en logglista i systemet då detta i dag saknas.  
 
Inom inköpsprocessen rekommenderar revisorerna att attestreglementet uppdateras med 
beloppsgränser. I kommunens attestreglemente står det beskrivet hur kommunens ekonomiska 
transaktioner ska hanteras. Attestreglementet uppdaterades 2020. I arbetet med uppdateringen 
utredde förvaltningen om beloppsgränser skulle införas. Bedömningen blev att attester inte 
ska regleras på det sättet. Varje chef, på alla nivåer, har en tilldelad budget som denna skall 
hålla sig inom. I kommunens ekonomiska styrprinciper finns det reglerat hur ett eventuellt 
underskott ska hanteras. Ett system där fakturor över ett visst belopp eskaleras till överordnad 
chef skulle innebära en ökad administration både för chefen med direkt budgetansvar och den 
överordnade chefen. Vidare anser förvaltningen att den budgetansvariga chefen är den som är 
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2021-02-02

mest lämpad att fatta beslut kring sin verksamhet. Ett arbete med att sätta upp beloppsgränser 
innebär en ökad administration med att sätta upp flöden i ekonomisystemet. En ny 
funktionalitet måste sättas upp och samtliga attestanter måste korrigeras. Fakturorna kommer 
också att ta längre tid att behandla och fler chefer kommer att behandla en och samma faktura 
vilket ökar administrationen för cheferna. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för eventuell ny funktionalitet EDP Future kommer att belasta VA-verksamheten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser interna rutiner och processer och har inga direkta konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-02 
Revisionsrapport – Löpande granskning 2020 
Följebrev till Kommunfullmäktige angående revisionsrapport – Löpande 
Anmälningsärende Löpande granskning, 2021-01-27 
Beslut i KF 2021-01-21 Anmälningsärende – Löpande granskning 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kommundirektör Erica Bjärsved 
Kicki Nordberg Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Anmälningsärende - Löpande granskning 2020  

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ” Löpande granskning 2020” inkommit 
och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört 
revision gällande löpande granskning 2020.  
Granskningen har med detta i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på 
nästkommande sammanträde efter att handling inkommit.  
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Följebrev till Kommunfullmäktige angående revisionsrapport - Löpande granskning 2020 
Revisionsrapport - Löpande granskning 2020 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
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Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-01-21

  
 
 
 
 
§ 21 Dnr: KS 2021/2 
 
Anmälningsärende - Löpande granskning 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ” Löpande granskning 2020” inkommit 
och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört 
revision gällande löpande granskning 2020.  
Granskningen har med detta i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på 
nästkommande sammanträde efter att handling inkommit.  
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Följebrev till Kommunfullmäktige angående revisionsrapport - Löpande granskning 2020 
Revisionsrapport - Löpande granskning 2020 
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/233
2021-03-03

 
Maria Härström Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsredovisning för SOLTAK AB:s och ombudsinstruktioner inför 
årsstämma 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s bolagsstämma 
följande instruktion 

- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs  
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 

 
Sammanfattning av ärendet 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 har inkommit till 
kommunen. Vinsten uppgår till 7,3 mnkr och disponeras genom att den förs in i räkningen för 
nästa år. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens 
ledamöter och den verkställande direktören. Dessutom tillstyrker den auktoriserade revisorn 
att resultat- och balansräkningen fastställs.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-03 
Årsredovisning SOLTAK AB 2020 
SOLTAK AB Granskningsrapport 2020 
Protokoll styrelsemöte 2021-02-17 
Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2021-03-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
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GRANSKNINGSRAPPORT  

 
Till bolagsstämman i SOLTAK AB   Org.nr 556939-1187 

Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i: 

Tjörns kommun 

Lilla Edets kommun 

Kungälvs kommun 

Stenungsunds kommun 

 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat 
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon 
grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
Datum enligt digitala underskrifter 
 
 
 
 
Lena Schandorff   Anders Forsman   
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor 
 
 
 
 
 
 
Hans Gillenius   Ingemar Ottosson 
Lekmannarevisor  Lekmannarevisor 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/180
2021-03-05

 
Maria Holmberg Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsbokslut Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beslutade 2020-03-08 § 23 att 
förorda ägarkommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2020. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar 
ledamöterna i förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Årsredovisning 2020 
Protokoll direktionen 2021-03-08 §23 
Revisionsberättelse 2021-03-10 
Revisionsredogörelse 2021-03-10 
Revisionsrapport KPMG 2021-03-10 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 

310



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/180
2021-03-05

 
Beslut skickas till 
marcus.sundberg@sbrf.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 
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Förbundsledningen sammanfattar det 
gångna verksamhetsåret
2020 var inledningsvis året då förbundet gavs 
förutsättningar och medel att genomföra sitt uppdrag. 
Organisationen har länge haft stora utmaningar i 
att skapa en fungerande organisation. Prioriterade 
områden för våren var därför struktur, organisation 
och att skapa en väl fungerande arbetsplats för alla 
medarbetare. 
Under våren fortsatte budgetarbetet för 2021 som 
föregicks av ett intensivt arbete där behovsanalyser 
och riskbilder bearbetades tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna. Detta ligger till 
grund för det förslag som presenterades för 
medlemskommunerna. Förslaget återremitterades 
från medlemskommunerna för att arbeta fram ett 
kostnadseffektivare förslag. 
I slutet av februari tillsattes förbundsdirektörsposten 
och under sommaren fattades det beslut om 
budgetförslaget för 2021 utifrån det förslag som 
återremitterades från medlemskommunerna. 
Beslutet innebar en utökad budget på 7 100 tkr, en 
budget som ger utrymme för den operativa förmåga 
förbundets riskbild kräver. 
Ett intensivt arbete inom organisationen och 
tillsammans med arbetstagarorganisationerna 
utmynnade i beslut om att tillsätta befintliga vakanser 
i den operativa organisationen som var tänkt att 
sjösättas vid årsskiftet 2020 – 2021, men av olika skäl 
blev försenat till vecka 6, 2021. 

I september 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut 
om dels ett förbud samt ett föreläggande. Förbudet 
handlade om att förbundet inte fick använda sig 
av extra övertid för sina anställda. Föreläggandet 
handlade om att förbundet ska bemanna upp 
den operativa organisationen till den fastslagna 
minimibemanningen som är beslutat i gällande 
handlingsprogram samt att förmågebeskrivningarna 
för den operativa personalen ska vara tydlig. Vid 
årsskiftet beslutade Arbetsmiljöverket att avsluta 
ärendet som rörde de två punkterna i föreläggandet. 
Dock ligger beslutet om förbud kvar gällande extra 
övertid. 

Förbundet har även under 2020 fortsatt med 
det interna utvecklingsarbetet. Det har handlat 
om att säkerställa personalplaneringen, 
utveckla budgetuppföljningen samt övrig 
verksamhetsuppföljning. Andra HR-relaterade 
utvecklingsfrågor har behandlats under året, såsom 
att tillsammans med fackliga organisationer utvecklat 

en rekryteringspolicy för förbundet. 
Under våren 2020 rekryterades 10 heltidsbrandmän 
till förbundet. Under hösten rekryterade ytterligare 
10 brandmän samt 6 brandmän i en utökad 
grundbemanning. Allt i syfte att nå en acceptabel nivå 
för att klara numerären i gällande handlingsprogram. 

Under året har förbundet arbetat för att 
utveckla dialogen och samverkan med 
arbetstagarorganisationerna, en ökad förståelse 
parterna emellan bidrar till ett bättre framåtriktat 
arbete. Detta är en avgörande hörnsten i förbundets 
framtida utveckling inom flertalet områden. 
Förbundet verkar fortsatt för en djupare samverkan 
mellan parterna. 

Under senare delen av 2020 har 
medlemskommunerna diskuterat allt intensivare om 
förbundets framtid. Tjörn har lämnat in en begäran 
om utträde ur förbundet samt föreslagit de övriga 
två medlemmarna om att upplösa förbundet. Lilla 
Edet och Tjörn har lämnat in en intresseanmälan 
till att ingå i ett annat räddningstjänstförbund, 
samtidigt har Stenungsund beslutat om att utreda 
förutsättningarna för att driva räddningstjänst i egen 
kommunal regi. Dessa processer kommer att fortgå 
under större delen av 2021. Av denna anledning 
fattade förbundsdirektören beslut om att pausa 
alla större organisatoriska förändringar till dess att 
medlemskommunernas utredningar kartlagt framtida 
riktning.

Avslutningsvis vill vi tacka all personal, ledning och 
direktion för era värdefulla insatser och för ert 
engagemang under det gånga verksamhetsåret. 
Ett särskilt tack för att ni tagit stort ansvar, gjort 
anpassningar och uppoffringar med anledning av 
Covid-restriktionerna. 

Marcus Sundberg 
Förbundsdirektör

Linda-Maria Hermansson 
Ordförande Direktionen
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Omvärldsanalys
Förändringar i Lagen om skydd mot 
olyckor 
Vid årsskiftet 20/21 träder förändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft.
Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga 
olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får genom 
förändringarna även utökade befogenheter att under 
vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser.
Förändringar i lagstiftningen innefattar följande 
områden, föreskrifter om handlingsprogram, 
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter, samt 
föreskrifter om ledningssystem. 

Covid 19
2020 kommer utan tvekan att vara det året hela 
världen associerar med Corona och Covid-19. 
Den rådande pandemin har och kommer fortsatt 
att begränsa verksamheten i flera avseenden. I 
mars månad beslutade förbundets räddningschef 
att upprätta en särskild stab för hantering och 
beredning av interna riktlinjer och restriktioner.  
Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig 
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder vidtas 
för att minskad smittspridning och att nödvändiga 
säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda vår personal 
såväl på olycksplats som vid stationsarbetet. Utöver 
stärkt och förändrad skyddsutrustning och rutiner 
till den operativa personalen har förändringar gjorts 
hos den administrativa personalen och stora delar 
av personalen har arbetat hemifrån. Alla externa 
utbildningsinsatser har sedan början av april varit 
inställda i syfte att minska smittspridning samt att 
det i ett tidigt skede beslutades om besöksförbud 
på samtliga stationer. Utöver stabsarbetet har 
täta avstämningar med övriga räddningstjänster i 
Göteborgs Regionen (GR) genomförts för att uppnå 
samsyn i riktlinjer avseende rutiner för den operativa 
personalen vid insats.

Avtal
Förbundet har tecknat serviceavtal på samtliga 
fordon. Avtal gällande förbundets digitala 
verksamhetsstöd med Lunds Programarkitekter 
har förnyats. Förbundet har även tecknat nytt avtal 
med Myndigheten för Samhällskydd och beredskap 
angående nationell kemberedskap. Under året 
har förbundet avslutat tidigare avtal med Tjörns 
kommuns omsorgsförvaltning samt avtalet gällande 

Tjänsteman i beredskap (TIB) på Tjörn. Samarbets- 
och samverkansavtal mellan förbundet och 
kemiindustrierna i Stenungsund har sagts upp för 
omförhandling. 

Olycksförebyggande och 
trygghetsskapande
För att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet 
till medlemskommunerna och dess invånare deltar 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
vid eller arrangerar flertalet informations- och 
utbildningsinsatser runt om i förbundsområdet. 
Under året har den normala information- och 
utbildningsverksamheten varit högst begränsad på 
grund av rådande pandemi. Den bästa olyckan är den 
som aldrig inträffar och därför har det varit viktigt att 
med hänsyn till restriktioner nå medborgarna men 
i år genom andra former och kanaler. Samverkan 
med andra aktörer har därför varit extra viktigt under 
2020. Förbundet har deltagit i ett trygghetsskapande 
kontaktnät med representanter från Tjörn och 
Stenungsund kommuner, Polisen, Stenungs torg 
och trygghetsvandrarna. Representanterna har 
genomfört möten varje vecka med syftet att få en 
gemensam lägesbild samt identifiera behov av 
åtgärder för att öka tryggheten i kommunerna. I 
samverkan med Lilla Edets kommun och Polisen 
har arbetet pågått på liknande sätt, det är viktigt att 
kommunerna tillsammans med myndigheterna möter 
medborgarna. Detta för att bygga bra relationer 
och skapa förtroende då det utgör grunden i det 
olycksförebyggande arbetet.

Samverkan inom Västra 
Götaland 
SBRF deltar i Räddsam VG, ett samverkans forum för 
räddningstjänstorganisationer inom Västra Götaland. 
Årets ledningskonferens genomfördes digitalt på 
grund av rådande pandemi, förbundsdirektör, 
räddningschef samt direktionens ordförande 
deltog som representanter för förbundet. 
Konferensen diskuterade utvecklingsfrågor, årets 
utbildningsverksamhet samt kommande års 
verksamhetsplaner. MSB deltog vid konferensen och 
redogjorde för kommande lagförändringar inom 
lagen om skydd mot olyckor. Något som kommer 
kräva ett arbete för samtliga organisationer, och 
samtidigt förtydliga lagstiftarens intentioner.
Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt viktigt och 
har betydelse i dialogen med statliga myndigheter och 
organisationer, inte minst när det avser remisser.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Måluppföljning
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet har 
cirka 200 medarbetare som tillsammans arbetar 
för medborgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare 
arbetar för att nå visionen om ett tryggt och säkert 
samhälle för alla.

Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra olika typer av
räddningsinsatser. SBRF:s vision är ett säkert och 
tryggt samhälle för alla som bor, verkar och vistas i 
förbundets område. 

Visionen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” 
införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte 
att skapa en bättre vardag för medborgarna i 
medlemskommunerna. 

Direktionen har antagit två finansiella mål och tre 
inriktningsmål vilka är fördelade på 13 prestationsmål 
för verksamheten 2020. Dessa mål följer det för  
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av  
direktionen) och är uppdelade på operativ och  
förebyggande verksamhet.

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 %, 100 % betyder 
att prestationsmålet är helt uppfyllt. För att få en 
indikation på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas 
ett medelvärde ut för de prestationsmål som lyder 
under inriktningsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till 
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen 
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga 
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering 
av måluppfyllnad utförs är chef för förebyggande 
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) och 
chef för operativ verksamhet (mål för operativ 
räddningstjänst).

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen 
uppskattas till 47%. Inget av de antagna 
inriktningsmålen uppfyllda däremot är tre av de 
13 prestationsmålen uppfyllda. Med anledning av 
inriktningsmålens resultat sammantaget med årets 
resultat uppnås inte god ekonomisk hushållning. I 
balanskravsutredningen beskrivs vilka åtgärder som 
kommer att vidtas under nästkommande år.

Finansiella mål 
Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha 
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat 
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för 
verksamheten. Kommunallagen stadgar dessutom 
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
och att den löpande verksamheten inte ska behöva 
finansieras med lån. Målen som i SBRF definieras som 
inriktningsmål beskriver syfte och inriktning och är 
ett uttryck för den politiska viljan. Inriktningsmålen 
är en del av budgeten och stäms av både i hel- och 
delårsbokslut.

Resultat finansiella mål
Förbundets finansiella mål är: 

• Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till 
minst 7 % av kommunbidraget

Utfallet för 2020 är att 11% är egenfinansiering. 
Vilket innebär att målet är uppfyllt till 100% 

• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel 

Under perioden har inga reinvesteringar skett, utan 
enbart nyinvesteringar 

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att 
verksamheten ska ha hög ekonomisk medvetenhet, 
en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en 
beredskap inför oförutsedda utgifter och ett 
ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. I 
Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning 
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.
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Resultat inriktningsmål

Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög utsträckning påverkad med anledning av den pågående Covid-19 
pandemi. Striktare rekommendationer från samhället och förbundets framtagna riktlinjer med anledning av 
Covid-19 har försämrat delårsprognosen. 

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka

Prestationsmål förebyggande
1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor.
1-B Verka för att enskilda att själva agera i samband med brand, förbundet ska utföra hembesök för att höja 
kompetens gällande brandskyddsåtgärder. (KUB)
1-C Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildningar med avseende på skydd mot olyckor. (Antal utbildnings-
tillfällen)
1-D Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig mot 
bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.
1-E Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuns personal skall kontinuerligt (minst vart tredje år för vård-
personal och minst vart fjärde år för övriga) utbildas i förebyggande skydd mot olyckor och skadeavhjälpande 
åtgärder.

Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

1A

1B

1C

1D

1E

Kommentar till ej uppfyllda mål  

1-A Rådgivning m.m. har fungerat normalt. Däremot har informationsinsatser på plats ej kunnat genomföras 
p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-B Har ej kunnat genomföras p.g.a. samhällets rekommendationer och SBRF:s framtagna riktlinjer med anled-
ning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-C - E Har ej kunnat genomföras p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har där-
med ej uppnåtts.

318



Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se8 » sbrf.se

Inriktningsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska  
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad 

Prestationsmål förebyggande
2-A Samtliga bygglov som beviljas i förbundet skall få det brandtekniska myndighetsstöd som krävs för att mini-
mera skador på människor, egendom och miljö i händelse av brand.

Prestationsmål operativt
2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation erbjuds. Årligen skall minst 5 områdesbesök utföras per 
område (KUB).
2-C Verka för att enskilda med begränsad förmåga att själva agera i samband med brand, ska erbjudas individan-
passade brandskyddsåtgärder.
2-D Objektsorienteringar vilka leder fram till framtagande av insatsplaner ska genomföras i bostadsområden.
2-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet (minst årligen) i realistisk miljö.

Antalet bostadsbränder 
ska minska och ingen 
människa ska omkomma 
eller skadas allvarligt till 
följd av brand i bostad

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

2A

2B

2C

2D

2E

Kommentar till ej uppfyllda mål
2-B - D Har ej kunnat genomföras p.g.a SBRF:s framtagna riktlinjer och restriktioner med anledning av Covid-19. 
Målen har därmed inte uppnåtts. 
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Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och 
mer omfattande brand

Prestationsmål förebyggande
3-A Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet. Detta mål skall 
specificeras i den årliga tillsynsplanen.
3-B Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen tillsynsplan som 
skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande brand.

Prestationsmål operativt
3-C All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand i byggnad för att kunna ge 
råd till den enskilde och för att kunna utveckla förmågan att effektivare genomföra räddningsinsatser.

Minska risken för att 
brand i byggnad utvecklas 
till en större och mer 
omfattande brand 

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

3A

3B

3C

Kommentar till ej uppfyllda mål
3-A Har ej kunnat genomföras tillfullo på grund av vakanser inom avdelningen. Dessutom infördes strikta mötes-
restriktioner under hösten 2020 inom SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket ledde till 
att tillsynsverksamheten begränsades.
3-B Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom SBRF för att minimera risken för smittspridning 
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten begränsades. Målet har därmed ej uppnåtts.
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Förbundet redovisar för 2020 ett negativt 
resultat på 3 750 tkr. I resultatet ingår intäkt från 
medlemskommunerna avseende återställande 
av det negativa resultatet för åren 2017 och 
2019 med 6 739 tkr. Vid jämförelse med 2019 års 
resultat på – 2 413 tkr ingick även där extraordinära 
intäkter från Myndigheten för samhällsskydd, 
MSB, avseende en större brand våren 2019 samt 
från medlemskommunerna om återställande av 
underskott för 2018.

Det negativa resultatet för 2020 uppstår till följd 
av följande faktorer. En extraordinär intäkt från 
medlemskommunerna, ett statsbidrag som avseer 
kompensation för arbetsgivaravgifter samt ökade 
sjuklönekostnader i samband med pandemin. Vidare 
har personalkostnaderna överskridit budget, vilket 
förklaras med att verksamheten haft många vakanta 
tjänster. För att bibehålla den operativa förmågan 
har bemanning av heltid-och deltidspersonal 
varit nödvändig. Avsättning för pensioner och 
semesterlöneskuld har ökat. 

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva 
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger 
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt 
balanskravsresultat ska det återställas inom en 
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska 
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 
försäljning räknas bort samt förändringen av den 
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 
1998. 

Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att 
kostnaderna översteg intäkterna. 
Det ackumulerade underskottet för 2017 - 2020 
uppgår till -10 487 tkr. Under hösten 2020 beslutade 
respektive medlemskommuns fullmäktige att 
täcka det ackumulerade underskottet 2017-2019 
med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om 
en ökad budget till förbundet med totalt 7 100 tkr.

Avstämning av balanskrav, tkr 2018 2019 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen -4 831 -2 413 -3 750 
 - Samtliga realisationsvinster - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 831 -2 413 -3 750 
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat -4 831 -2 413 -3 750 
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Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med  
10 489 tkr. 
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag 
2020 samt återställande av underskott 2017-
2019) uppgår till 15 917 tkr. Statsbidrag med 
anledning av Covid-19 har påverkat intäkterna 
med 735 tkr. Statsbidraget avser kompensation för 
arbetsgivaravgifter samt för höga sjuklönekostnader. 
Under rådande omständigheter med pandemin har 
förbundets intäkter avseende externa utbildningar 
och tillsynsverksamhet minskat jämfört med 
föregående år. Intäkter för obefogade automatiska 
brandlarm är lägre än föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund, ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets 
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även 
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna.

Verksamhetens kostnader uppgår till 74 588 tkr, att 
jämföra med 72 372 tkr 2019.  Personalkostnaderna 
är den enskilt största kostnadsposten och utgör 
70% av förbundets totala kostnader. I samband med 
pandemins utbrott bildades en stabsorganisation 
vilket har medfört ökade personalkostnader. 
Under året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning och inom 
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den 
operativa förmåga har inköp samt bemanning av 
heltid-och deltidspersonal varit nödvändig, vilket lett 
till att bemanningen inte kunnat anpassas till budget. 

Pensionsavsättningen, vilket innefattar avsättningen 
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt 
avgiftsbestämd ålderspension, har ökat från 
föregående år med 3 400 tkr. Den största 
förändringen är ökningen av förmånsbestämd 
ålderspension FÅP.  Pensionsavsättningen är baserad 
på uppgifter från KPA pension per 2020-12-31. En 
förklaring till denna ökning är att KPA successivt har 
flyttat över underlag från KPA:s gamla system till det 
nuvarande systemet. För SBRF:s del innebär det att 
ökningen påverkas av att det kommit in underlag 
tillhörande SBRF med anställningstider från tidigare 
arbetsgivare till det nya systemet först nu under 2020. 
Förändringen av semesterlöneskulden påverkar 
resultatet med -470 tkr.

Övriga kostnader har ökat med 10 % jämfört 
med budget där de största kostnadsposterna 
är tecknande av serviceavtal för förbundets 
fordon, ersättning till annan räddningstjänst för 
större räddningstjänsthändelser, kostnader för 
hälsofrämjande åtgärder samt kostnader för HR 
resurs. Årets utfall för kapitalkostnader är lägre än 
budgeterat. Några större investeringar har flyttats till 
2021, till stor del beroende på att leveranser inte har 
kunnat genomföras på grund av pandemin.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår till  
97 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 88 tkr. 

Avskrivningar och investeringar
Årets avskrivningskostnader är bättre än budget med 
1 162 tkr. Investeringsbudgeten har reviderats under 
året då flera större investeringar flyttats fram till 2021 
på grund av försenade leveranser med anledning av 
Covid-19. Under året har förbundet investerat i miljö 
och skogsbrandscontainrar, kemskyddsdräkter samt 
AC utrustning. Investeringen avseende utrustning till 
en reservbil är pågående till 2021. Under året har ej 
kvarvarande anläggningstillgångar utrangerats. 

Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet samt avsättning till 
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd 
ålderspension avser pension för inkomstdelar över 
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun.  
Avsättningen som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen uppgår till 8 702 tkr. Avsättningen 
har ökat vilket förklaras med att KPA successivt 
har flyttat över underlag från KPA:s gamla 
system till det nuvarande systemet. Vidare 
har prognosparametrarna vad gäller pris- och 
inkomstbasbelopp påverkats av Covid-19 pandemin, 
där KPA uttrycker en osäkerhet i prognoserna. 

Fordringar och skulder
Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår till  
2 715 tkr. Reverslån på 4 380 tkr finns upptagna med 
ägarkommunerna avseende övertagande av befintliga 
anläggningstillgångar. Vid förbundets bildande 
skedde ett övertagande av anläggningstillgångar 
från medlemskommunerna. Detta övertagande 
finansierades genom ett reverslån mot respektive 
kommun. Reverslånen amorteras i takt med 
avskrivningarna av tillgångarna med en internränta 
om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Soliditeten har försämrats jämfört 
med föregående år och uppgår till -86,4 %. 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Då konkurrensen om medarbetare ökar inom 
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar 
och behåller kompetent och erfaren personal. 
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare 
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.
Detta är en förutsättning för en högpresterande 
verksamhet. Arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare är därför en strategisk angelägenhet 
av största vikt och det ska genomsyra alla 
arbetsprocesser.

SBRF arbetar nu med den framtagna 
rekryteringsprocessen och ser till att alla chefer och 
stödfunktioner följer denna. Syftet med att följa 
processen är att höja kvalitén i rekryteringarna och 
att sätta fokus på kandidatupplevelsen. Dessutom 
har utbildning getts till alla chefer och fackliga 
representanter i kompetensbaserad rekrytering. SBRF 
har fortsatt utmaningar med att rekrytera personal till 
RiB-verksamheten. Denna verksamhet med brandmän 
i beredskap bygger på att personen har annan 
huvudsaklig arbetsgivare men ska kunna rycka ut vid 
larm. Rekryteringsproblem inom förbudsområdet 
beror delvis på att kommuninvånare pendlar ut från 
bostadsorten till arbete på annan ort, vilket innebär 
att beredskap inte kan hållas dygnets alla timmar. 
Ett arbete är initierat för att identifiera möjligheterna 
för medlemskommunernas kommunanställda att bli 
brandman i beredskap inom SBRF. Detta kommer att 
fortsätta under 2021. 

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkning styrka från brandstation cirka 20
min bort och räddningsvärnet finns för att kunna
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2020-12-31 till 48 personer. 

Till skillnad från de fyra brandstationer i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brandboden inom en viss tid efter att larmet
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brandboden. Räddningsvärnen
är till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-sjukdom, annan typ av livräddning eller
sjukvårdassistans. Merparten av räddningsvärnens
uppdrag är knutna till sjukvården såsom lyft- och
bärhjälp och I Väntan På Ambulans (IVPA).

Under hösten genomfördes besök hos samtliga 
värn och med värnansvariga på plats. Förbundet 
behöver vidare analysera räddningsvärnens framtida 
utveckling och personalförsörjning kan ske, ett arbete 
som behöver prioriteras.
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RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Arbetsmiljöarbete
Förbundet har under hösten arbetat med 
framtagande av en ny medarbetarundersökning som 
ska genomföras under februari 2021, den kommer 
vara en uppföljning på den medarbetarundersökning 
som gjordes 2019. Arbetsmiljöarbetet är ett pågående 
arbete som under året resulterat i revideringar och 
framtagandet av nya rutiner och policys. Bland annat 
har rekryteringspolicyn färdigställts och rutiner för 
den operativa bemanningen justerats. Utbildning 
för förbundets skyddsombud tillsammans med 
arbetsgivaren i Systematisk arbetsmiljöarbete 
har genomförts, detta för att stärka kunskaperna 
kring arbetsmiljöansvaret. Förbundet har fortsatt 
ett stort behov av att utveckla arbetsmiljöarbetet, 
vilket kommer att fortsätta under 2021. Ett annat 
fokusområde under året har varit att se över 
bemanningsstrategin. Detta i syfte att få till en 
bemanningsplanering som är proaktiv, effektiv och 
som följer verksamhetens behov. 

Jämställdhet och mångfald
En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa 
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det 
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet 
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas 
nära invånarna och vara en bra representant för det 
samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar därför 
aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.

Området SBRF
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 december 2020 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 56 personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 53 och antalet 
visstidsanställda var tre. Utöver dessa anställningar 
fanns vid mättillfället en konsulttjänst i förbundet. 
En stor del av förbundets bemanning består av 
brandmän anställda på RiB-avtalet, dessa uppgick vid 
mättillfället till 81 personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 45 80
Kvinnor 8 1
Totalt 53 81

Antal 
anställda

Heltid Deltid

2020 2019 2020 2019
Män 45 34 80 107
Kvinnor 8 6 1 1
Totalt 53 40 81 108

Sysselsättningsgrad
Av de 53 tillsvidareanställda har 52 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 99,5%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2020 var 
6,55 % vilket är en ökning med 4,46 % jämfört med 
2019. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och 
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken 
är framtagen den 31 december och gäller 
månadsavlönade (AB) alla anställningsformer. 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

< 29 år 2,21 % 1,66 %
30-49 år 6,98 % 0,75 %
> 50 år 7,03 % 5,11 %
Totalt 6,55 % 2,09 %

 

Löneöversyn
Då avtalsrörelsen blev senarelagd har 2020 inneburit 
generella ökningar för brandmän på AB på 2,18 % 
och för Räddningspersonal i beredskap (RiB) på 3,8 %. 
Resterande medarbetares löneöversyn är ej fastställd. 

325



Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se 15

Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

326



Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se16 » sbrf.se

Resultaträkning, tkr
Not 2020 2020 2019

Utfall Budget Utfall
Verksamhetens intäkter 2 15 917 16 635 18 507

Verksamhetens kostnader 3 -71 875 -60 174 -69 178

Avskrivningar 4 -2 612 -3 774 -3 021

Verksamhetens nettokostnader -58 570 -47 313 -53 692

Kommunbidrag 5 47 443 47 443 46 162

Kommunbidrag återställande 
underskott 2017-2019

5 6 739 4 831

Statsbidrag Covid-19 5 735 -

Verksamhetens resultat -3 653 130 -2 699

Finansiella intäkter 4 - 16

Finansiella kostnader 6 -101 -130 -173

Resultat efter finansiella poster -3 750 0 -2 856

Extra ordinära poster 7 443

Årets resultat -3 750 0 -2 413

2020 2019
Maskiner och inventarier 8 8 206 10 411

Anläggningstillgångar 8 206 10 411
Kortfristiga fordringar 9 2 651 25 000

Plusgiro Nordea 1 275 -

Omsättningstillgångar 3 926 25 000
TILLGÅNGAR 12 132 35 411
Ingående eget kapital -6 738 -4 325

Årets resultat -3 750 -2 413

Eget kapital -10 488 -6 738
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 7 003 3 573

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 10 1 699 867

Avsättning för pensioner och liknande 8 702 4 440
Checkräkningskredit 12 6 495

Långfristiga skulder 11 4 380 6 650

Kortfristiga skulder 12 9 538 24 564

Skulder 13 918 37 709
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 132 35 411

Soliditet -86,4% -19,0%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr
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Kassaflödesanalys, tkr
Not 2020 2019

Löpande verksamhet
Rörelseresultat -3 750 -2 413

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- avskrivningar 2 612 3 021

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt 4 262 -350

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 3 124 258
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 22 350 -5 473

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -15 026 9 447

Kassaflöde löpande verksamhet 7 324 3 974

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -408 -3 531

Kassaflöde investeringsverksamhet -408 -3 531

Ökning/minskning av långfristig skuld 11 -2 270 -2 832

Kassaflöde finansieringsverksamhet -2 270 -2 832

Ökning /minskning av likvida medel 1 275 -2 131

Likvida medel vid årets början 0 2 131

Likvida medel vid årets slut 1 275 0
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LÄGG IN BILD

NOTER
Redovisningsprinciper
I detta avsnitt beskrivs de redovisningsprinciper som 
används av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 
Principerna syftar till att ge en god bild över 
förbundets ekonomiska resultat.

Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), 
tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper 
överensstämmer i huvudsak med Kommunal 
Redovisningslag (KRL) samt de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 
Intäkterna redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöra förbundet och de kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.
Kundfordringar äldre än tre månader har upptagits 
som osäker fordran.
Undantag till ovanstående principer och 
rekommendationer är:
Rekommendation RKR 11.4 angående materiella 
anläggningstillgångar. Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund har ännu inte börjat tillämpa 
komponentavskrivning. Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar består till största delen av 
räddningsfordon. Fordon har i sin helhet samma 
förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets 
bedömning är att varje fordon består av en 
komponent.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts som i den senaste årsredovisningen 2019.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i förbundet: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Ingen 
omprövning av avskrivningstider har gjorts under 
året.

Leasing 
Leasingavtal inom förbundet redovisas som 
operationella leasingavtal, då avtalstiden för 
fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga 
leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande 
till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas 
som rörelsekostnad. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet minskat med planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång 
ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr 
samt en ekonomisk livslängd överstigande tre 
år. Anläggningstillgångar i balansräkningen som 
övertogs från medlemskommunerna har upptagits 
till det bokförda värde objekten haft i respektive 
medlemskommuns balansräkning i samband med 
förbundets bildande. Reverslån finns upptagna mellan 
förbundet och ägarkommunerna.

Pensionsskuld
Pensionsåtagande avseende anställda före år 2017 
redovisas som åtagande i Tjörn, Lilla Edet respektive 
Stenungsunds kommuns balansräkningar.
Avsättningens storlek baseras på KPA:s 
pensionsberäkning och följer RIPS17.
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) 
är beräknad på pensionsålder 58 år.
Förbundet betalar ut hela den så kallade individuella 
delen till de anställda. Den individuella delen 
redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet och 
betalas ut under efterföljande år. 

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden per 2020-12-31 finns upptagen 
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad 
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med 
2020 års förändring.
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Not 2  Verksamhetens intäkter 2020 2019
Samv, avtal med industrier i Stenungsund 10 678 11 354

Tilläggsuppdrag Tjörn 420 386

Tilläggsuppdrag Lilla Edet 868 753

Mynd, för samhällsskydd och beredskap 520 376

MSB hjärtum branden 0 1 405

Automatlarm 2 016 2 483

Utbildning 125 367

Avgift tillstånd/tillsyn 226 320

Övrigt 1 064 1 063

Summa 15 917 18 507

Not 3  Verksamhetens kostnader
Arvoden 212 201

Lönekostnader 35 987 34 490

Personalomkostnader 10 733 10 707

Pensioner särskild löneskatt 1 171 1 041

Pensioner 5 141 4 395

Lokaler 4 370 4 350

Material 9 361 9 382

Främmande tjänster 4 901 4 612

Summa 71 875 69 178

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan 2 612 3 021

Summa 2 612 3 021

Not 5 Kommunbidrag
Kommunbidrag Stenungsund 14 951 14 545

Kommunbidrag Tjörn 18 333 17 845

Kommunbidrag Lilla Edet 14 159 13 772

Kommunbidrag 2017-2019 6 739 4 831

Statsbidrag Covid-19 735

Summa 54 917 50 993

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta reverslån 88 128

Avgift bank 10 27

Ränta skattekonto 3 18

Summa 101 173

Not 7 Extra ordinära poster
MSB - Schablonintäkt - 443

Summa - 443

nf

Not 8 Anläggningstillgångar 2020 2019
Byggnadsinventarier 52 52

Bilar och andra transportmedel 12 560 12 660

Förbättringsutg på fastigheter 635 635

Övriga maskiner och inventarier 6 531 6 820

Ack av- och nedskrivningar -11 761 -9 756

Pågående 189 -

Summa 8 206 10 411

Not 9 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 819 23 934

Värdereglering kundfordringar 0 -38

Justering nettolöner 25 -

Löneskulder 96 0

Avräkning för skatter och avgifter 74 105

Fordran mervärdesskatt 865 292

Beräknad ing mervärdesskatt, 
förvärv från utlandet

0 16

Övriga interimsfordringar 772 691

Summa 2 651 25 000

Not 10 Avsättning för pensioner och liknande
Förmånsbestämd avsättning 7 003 3 573

Särskild löneskatt 1 699 867

Summa 8 702 4 440

Not 11 Långfristiga skulder

Reverslån med ägarkommunerna 6 650 9 482

Amortering -2 270 -2 832

Summa 4 380 6 650

Not 12 Kortfristiga skulder

Checkkredit kortfristig del - 6495

Leverantörsskulder 2 048 2 962

Personalens källskatt 1 020 1 026

Upplupna löner 2020 650 -

Upplupna semesterlöner 2 715 2 242

Särskild löneskatt 425 671

Avgiftsbestämd ålderspension 1 751 1 692

Övriga interimsskulder 929 15 971

Summa 9 538 31 059

 Särskild upplysning
Not 13 Räkenskapsrevision

Revisionsuppdrag 98 84

- varav  räkenskapsrevision 33 32

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala        
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning.

Noter
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DRIFTS- 
REDOVISNING
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
verksamhet består av förtroendevalda politiker från 
medlemskommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla 
Edet, förbundsledning där förbundets administration 
ingår, operativ samt förebyggande avdelningar.

Resultat i förhållande till 
budget
Resultatet för SBRF uppgår till – 3 750 tkr.
Den enskilt största posten är en intäkt på 6739 tkr 
avseende återställande av 2017-2019 års underskott. 
Övriga avvikelse presenteras mer i den ekonomiska 
analysen, samt nedan i varje verksamhet. 

Förtroendevalda 
Årets utfall för politiska arvoden till förbundets 
förtroendevalda är positivt med 145 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre 
arvodeskostnader. 

Förbundsledning
Förbundsledning som innefattar all 
förbundsadministration samt förbundsövergripande 
kostnader, redovisar ett underskott på 959 tkr. 
Förbundet har under året haft en ansträngd 
personalsituation, vilket inneburit att kostnaderna 
för företagshälsovård ökat markant jämfört med 
föregående år. Under året har även kostnad för HR 
ökat. 

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett underskott 
på 7 812 tkr. Förklaringen till underskottet är dels 
minskade intäkter för bland annat automatiska 
brandlarm, dels ökade personalkostnader, beroende 
på att den operativa verksamheten har fortsatt 
haft behov av att köpa in personal för att besätta 
vakanser på heltid-och deltidspersonal. Orsaken till 
de ökade personalkostnaderna är personalbrist. För 
att bibehålla den operativa förmågan har dessa inköp 
samt bemanning av heltidspersonal varit nödvändig, 
vilket lett till att bemanningen inte kunnat anpassats 
till budget. 
Vidare har kostnader för hjälp från annan 
räddningstjänstorganisation påverkat 
resultatet negativt. Detta med anledning av att 
förbundet haft några större och i tid utdragna 
räddningstjänsthändelser. Underskottet kan också 
härledas till att förbundet tecknat serviceavtal för 
samtliga fordon, något som är nödvändigt för att klara 
uppdraget.

Förbundet har under det gångna verksamhetsåret 
formellt sagt upp avtalet med kemiindustrierna 
i Stenungsund. Avtalsdiskussioner pågår för 
närvarande mellan parterna, och avtalet gäller till och 
med den 31 december 2021.

Övning och utbildningsverksamheten inom 
industristyrkan har fortsatt enligt plan men har 
samtidigt fått anpassats och till viss del begränsats 
med anledning av pandemin. De har även haft 
vakanser inom personalgruppen, ett arbete pågår för 
att besätta vakanta tjänster. 

Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom 
den operativa verksamheten och medfört en viss 
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid 
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits 
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt 
arbete som härrör till Covid 19.

Tkr
Bokslut Bokslut Budget Avvi-

kelse2019 2020 2020
Förtroendevalda -475 -395 -540 145
Förbundsledning -10 615 -13 880 -12 921 -959

Operativ avdelning -32 777 -34 822 -27 010 -7 812
Förebyggande 
avdelning

-3 307 -3 495 -3 197 -298

Avskrivningar -3 021 -2 612 -3 774 1 162
Nettokostnad -50 195 -55 204 -47 443 -7 761

Finansverksamhet 42 508 43 980 47 443 -3 463
Statsbidrag Covid-19 735 735
Medlemsintäkt 2017-
2019 års underskott

- 6 739 - 6 739

Medlemsintäkt 2018 
års underskott

4 831 - - -

Schablonersättning 
MSB

443 - - -

Årets resultat -2 413 -3 750 0 -3 750
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Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för året ett 
underskott på 298 tkr. Även här har påverkan skett 
av Covid-19 då intäkterna minskat främst beroende 
på inställda externutbildningar. Vidare har pandemin 
påverkat att färre tillsynsbesök kunnat genomföras 
under året.

Avskrivningar
Utfallet för avskrivningskostnaderna är positivt med 
1 162 tkr då flera av de planerade stora investeringar 
skjutits till 2021 på grund av försenade leveranser 
med anledning av Covid-19.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner samt förändring av 
semesterlöneskulden. Pensionsavsättningen har 
ökat med 3 400 tkr, där den enskilt största posten 
är ökningen för avsättning till förmånsbestämd 
ålderspension, FÅP. Semesterlöneskulden har under 
året ökat med 470 tkr. Statsbidrag med anledning av 
Covid-19 har påverkat intäkterna med totalt 735 tkr. 

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som 
bokförts under 2020. 

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Avvi-
kelse

Personbil pickup 280 0 280

Utr till övningsanläggning 600 0 600

Miljöcontainer 40 40 0

Skogsbrandscontainer 70 52 18

Kemskyddsdräkter 120 114 6

Utrustning till reservbil 150 187 -37

Portabel Ac utrustning 40 15 25

Summa 1 300 408 892

Under året har förbundet investerat i miljö och 
skogsbrandscontainers, kemskyddsdräkter samt 
Ac utrustning. Investering av reservbil är pågående 
till 2021. Vad gäller investering i en ny pickup samt 
investeringar vid förbundets övningsanläggningar, har 
dessa skjutits upp till 2021. 
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Förebyggande 
Förbundets förebyggande arbete skall genomsyra 
hela organisationen och fokuseras på information, 
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn. 
Organisationen skall förmedla förbundets 
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande 
åtgärder likvärdigt för att uppnå önskat effekt. 
Den operativa verksamheten skall deltaga i det 
förebyggande arbetet utifrån verksamhetens mål -och 
verksamhetsplan.

Medlemskommuner
Förbundet bistår och är en del av 
medlemskommuners säkerhetsarbete. Utöver att 
biträda dem vid svåra samhällsstörningar eller 
extraordinära händelser är förbundet behjälpliga i 
det dagliga säkerhetsarbetet i respektive kommun. 
Under året har förbundet tagit ett initiativ till 
utökad samverkan samt i syfte av att se över våra 
kontaktvägar i händelse av olyckor. Samarbetet 
skall identifiera våra behov samt möjliggöra att 
förväntningar och krav mellan förbundet och 
kommunerna kan tryggas.

Skapa förmåga att förebygga 
oönskade händelser
Genom att arbeta nära och tillsammans med samtliga 
förbundets medlemskommuner kan säkerheten med 
gemensamma krafter ökas.  Genom information och 
rådgivning ska förbundet möjliggöra den enskildes 
förmåga att förebygga och hantera olyckor. Utbildning 
sker kontinuerligt av medlemskommunernas 
anställda i bland annat brandkunskap för alla (BKA) 
och hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR).
Att utbilda medlemskommunernas skolelever är en 
viktig del av förbundets uppdrag. 
Ett uppdrag som startar redan i förskoleklasserna, 
med ett första möte där barnen ges information om 
brandskydd i hemmet såsom att alltid släcka levande 
ljus, kontroll av brandvarnare och vad man ska göra 
om det börjar att brinna. Utbildningen till skoleleverna 
pågår systematiskt under hela skoltiden.
Genom utbildning till skoleleverna skapas förståelse 
för räddningstjänstens arbete, och samtidigt kan 
effekt uppnås för att förebygga skadegörelse och 
anlagda bränder i medlemskommunerna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1197 personer

Brandkunskap  
för alla   103

Information till 
allmänheten 7 tillfällen

Hjärt- och 
lungräddning 121

              deltagare

deltagare

Antal vi informerat/utbildat 2020

Information och förebyggande arbete
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Evenemang
Traditionen att hålla öppet hus under sportlovs-
veckan är ett uppskattat event på våra stationer 
från både besökare och personal. Förbundets 
stationer öppnar upp portarna för sportlovslediga 
barn och vuxna men även fritids och förskoleklasser. 
Utöver att visa besökarna brandstationerna och hur 
brandmännen arbetar, visas fordonen och barnen får 
även testa sina kunskaper i brandskydd i form av en 
tipspromenad. Besökarna får även prova på att släcka 
en mindre brand med brandfilt eller pulversäckare. 

I våras deltog förbundet på en yrkesmässa som hölls 
i Fuxernaskolan högstadiet i Lilla Edet. En mässa som 
lägger fokus på ungdomarnas tankar om framtida 
yrken. Förbundet var på plats och delgav information 
till eleverna om vad det innebär att vara brandman. 
Hur man kan jobba dels som heltidsbrandman och 
som brandman i beredskap (RIB).

Förbundet strävar efter att ha en aktiv roll vid 
evenemang i hela förbundets område. Likväl när det 
gäller att bistå med expertis inför evenemang som 
faktiskt deltagande för att visa verksamheten och 
för att utbilda och informera allmänheten i så stor 
utsträckning som möjligt. Denna del av verksamheten 
har varit begränsad under 2020 då ordinarie 
informationsinsatser har ej kunnat genomföras 
på grund av samhällets rekommendationer och 
förbundets framtagna riktlinjer med anledning av 
Covid-19. 

Individanpassat brandskydd 
Sedan 2016 har Sektor Socialtjänst i Stenungsunds 
kommun tillsammans med förbundet samverkat för 
att förbättra det individanpassade brandskyddet i de 
hushåll som är kopplade till larmenheten (boende 
med trygghetlarm) och hemtjänst. Detta har bland 
annat gjorts i form av en checklista där hemtjänst- och 
larmenhetspersonal tillsammans med den boende 
besvarat fem frågor om vilken säkerhet man har i 
hushållet. Under 2020 har 130 personer svarat på 
checklistan som tagits fram av förbundet.

Kan utrymma på ett säkert sätt

Ja 112 st Nej 18 st

Hanteras levande ljus säkert?

Ja 129 st Nej 1 st

Sker rökning på ett säkert sätt?

Ja 125 st Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?

Ja 128 st Nej 2 st

Finns det fungerande brandvarnare? 

Ja 118 st Nej 12 st

Noteras kan att 9 % av hushållen som svarat, inte 
hade en fungerande brandvarnare. Detta har kunnat 
åtgärdas med hjälp av kommunens fixartjänst som 
satt upp brandvarnare där det saknats eller bytt 
batterier. De flesta som drabbas av dödsbränder 
är människor med begränsad förmåga att 
uppmärksamma eller hantera en brand och som inte 
bor på ett behovsprövat boende. Förbundet arbetar 
därför allt mer med individanpassat brandskydd. 
Under 2020 har SBRF tagit initiativ till att kunna få 
till stånd införande av individanpassat brandskydd 
i Lilla Edet och på Tjörn. I Stenungsund har arbetet 
fortgått med att stödja verksamheten (i huvudsak 
hemtjänsten) i arbetet med checklistor vid hembesök 
etc. 

deltagare
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Tillsyn
Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan 
antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn 
genomförts på objekt skyldiga att lämna in skriftlig 
redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter 
med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv 
vara. Så kallad ”annan tillsyn” har också genomförts 
enligt tillsynsplanen med andra myndigheter, samt 
där förbundet fått kännedom om brister med mera. 
Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner 
inom SBRF för att minimera risken för smittspridning 
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten 
avstannade. Därmed utfördes ett lägre antal tillsyner 
jämfört med ett ”normalår”. 

Tillsyn Antal

LSO 28 st
LSO+LBE 2 st
LBE 6 st
Totalt 36 st

Tillstånd Lagen om brandfarlig 
och explosiv vara (LBE)  
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig 
och explosiv vara på delegation av förbundets 
direktion. Under året har 22 st tillstånd för brandfarlig 
vara handlagts, samt 7 st för explosiv vara.

Plan och bygglovsfrågor
Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas 
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har 
vid regelbundna veckomöten granskat drygt 
400 st bygglovsärenden och vid behov lämnat 
skriftligt yttrande. 53 st bygglovsärenden och 11 
st detaljplansärenden har skickats till förbundet 
på remiss. Förbundet har även deltagit på ca 10 st 
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

Övriga remissärenden 
SBRF är bland annat remissinstans åt 
polismyndigheten gällande offentliga arrangemang, 
mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
åt alkoholmyndigheten gällande serveringstillstånd. 
Förbundet har besvarat 33 st övriga remisser under 
året.

Sotning
Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare 
som vill sota sin egen fastighet. Under 2020 har 12 st 
tillstånd utfärdats.

33 st
Remissinsats åt 
bl a polisen
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33 st

Branden på Borealis
En räddningsinsats från det gångna verksamhetsåret 
vid en av våra industrier i Stenungsund krävde 
omfattade personalresurser och ett stort 
samverkansbehov. 

Den 9:e maj strax före klockan 21 fick förbundet 
larm om brand på Borealis krackeranläggning. Det 
visade sig vara en kompressor som av någon okänd 
anledning börjat brinna. Branden var omfattande med 
mycket värmestrålning som påverkade intilliggande 
rörgator och konstruktioner.  
Strax före styrkornas framkomst inträffade en 
mindre explosion. SBRF tillsammans med företagets 
driftpersonal startade kylning av intilliggande 
konstruktioner för att förhindra kollaps och nya 
utsläpp. Det fanns risk för ny och kraftigare explosion 
vilket medförde att räddningsledaren fattade beslut 
om att spärra av ca 300 meter runt branden. 

En del av infrastrukturen i Stenungsunds kommun 
blev påverkad av händelsen och rökutvecklingen 
syntes på långt håll. Händelsen var av media 
intressant. 

Resultatet av god samverkan mellan industrin och 
räddningstjänsten resulterade i att branden vid 
anläggningen kunde släckas efter ca 8 timmar.
Händelsen aktiverade det gemensamma 
ledningssystemet i GR, något som också bidragit till 
ett framgångsrikt resultat.

Efterarbetet med tillhörande personalgenomgångar, 
faktainsamling från händelsen och olycksutredning 
som i skrivande stund är framställd i färdigt skick, är 
mycket viktiga för lärandet från inträffad händelse.
Det interna arbetet med att bearbeta framtaget 
förbättringsförslag från händelsen, skall fortsätta för 
den operativa personalen under 2021, där även övriga 
organisationer inom GR systemledning kommer 
medverka.

336



Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se26 » sbrf.se

LÄGG IN BILD

Insats och samverkan
Räddningsinsatser
Enligt Lagen som skydd mot olyckor (2003:778) 
är kommunens skyldighet att tillhandahålla 
räddningstjänst som innebär att förhindra och minska 
konsekvenserna av olyckor för alla som bor, verkar 
och vistas inom det geografiska områdesansvaret. 
Räddningstjänst enligt lag är endast motiverad med 
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det 
hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och 
omständigheterna i övrigt. Räddningstjänsten skall 
planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 
effektivt sätt. 

Efterföljande åtgärder som händelserapporter, 
dokumentation om när räddningsledare avslutat 
räddningstjänst samt kommunens skyldigheter 
att undersöka olyckan i skälig omfattning skall 
säkerställas.

Förbundet upprätthåller kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att vara väl förberedda 
för olika typer av räddningsinsatser, samt bistår 
kommunerna vid exempelvis samhällsstörning. 
Övning och utbildning är därför en viktig del som 
måste prioriteras för förbundets operativa personal. 
Räddningsinsatser tenderar till att bli mer och mer 
komplicerade och kräver kunskaper att hantera, 
teknik samt erforderligt material för vår operativa 
verksamhet.

Under året har förbundet aktiverats på ca 
780 räddningsinsatser och fördelningen per 
medlemskommun i procent är Lilla Edet 31 %,  
Tjörn 26 % och Stenungsund 43 % där Stenungsunds 
industristyrka motsvarar 6%.
Antalet räddningsinsatser har minskat från 
föregående år med ca 60 st.

Räddningstjänstsamverkan inom 
Göteborgsregionen
Samverkan regleras med två avtal, ett avtal om 
samverkan vid räddningstjänst och ett avtal om 
larm och övergripande ledning, det vill säga gränslös 
räddningssamverkan.
Organisationerna inom det gemensamma 
ledningssystemet har under året arbetat aktivt 
i flertalet arbetsgrupper där utvecklingsfrågor, 
uppföljning, utbildning är några förekommande 
områden. Viktiga erfarenheter från inträffande 
händelser skall också tas till vara för att möjliggöra en 
än effektivare samverkan.

Samarbetet har för förbundet medfört 
utbildningsinsatser för samtliga befälsnivåer 
där det genomförts gemensamma scenario och 
ledningsövningar. Flertalet utbildningar och 
gemensamma övningar ligger planerade inför 
kommande verksamhetsår. Tyvärr drabbas 
räddningstjänsten som alla andra i samhället av den 
pågående pandemin, vilket har påverkat förbundets 
möjligheter och förutsättningar till utbildning och 
övning.

Med anledning av genomförd lagförändring i lagen 
om skydd mot olyckor, där krav på att ingå i en 
systemledning för kommunal räddningstjänst är 
beslutad.
SBRF är väl rustat inför framtiden. Den 1 okt 2019 
ingick SBRF i GRs systemledningsorganisation vilket 
säkerställer förbundets förmåga till systemledning. 
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Samverkan
Sjöräddningen har länge varit en viktig 
samverkanspartner då två av medlemskommunerna 
ligger vid kusten. Under året har samverkan 
genomförts både vid räddningstjänstinsats 
samt vid besök hos förbunets räddningsvärn.  
Förbundet planerar för fortsatta möten med 
Sjöräddningssällskapet med en förhoppning 
om att detta skall resultera i en fortsatt god 
samverkansdialog och gemensamma övningar.

Rådig insats 
Rådig insats är en utmärkelse som privatpersoner 
uppmärksammas med från förbundet för sitt 
civilkurage. Vederbörande som får motta SBRF:s 
utmärkelse för Rådig Insats har genom sitt agerande 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet, eller 
försökt att rädda livet på en medmänniska eller på 
något annat sätt ingripit för att undanröja en olycka. 
Under året 2020 har förbundet inte delat ut denna 
utmärkelse.Antal trafikolyckor 

under 2020

123 st

Cirka 780  
räddningsinsatser under 2020

Hjälp till annan 
kommun 12 st

72 st
Antal sjukvårdslarm 
2020
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Förbundsdirektionen

Förbundets styrs genom en politisk direktion med förtroendevalda representanter från medlemskommunerna 
(2+2 från varje medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter. 
Ordförandeposten innehavs under pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun, enligt  
Stenungsunds kommuns interna beslut övergår ordförandeposten efter halva mandatperioden från  
Linda-Maria Hermansson (C) till Agneta Pettersson Bell (ST) vid årsskiftet 2020-2021. 

Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2020 haft sju direktionsmöten, samt åtta möten med 
medlemskommunerna (medlemsråd). För 2020 planerades två utbildnings- och utvecklingsdagar för 
direktionen, på grund av covid-19 blev dessa tillfällen inställda. 
 

Presidiet       
Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande, Stenungsund    
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet  
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn   
        
Ledamöter
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet
   

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund 

Förbundet kommer möta en något mer osäker 
framtid än tidigare år på grund av olika politiska 
processer från våra medlemskommuner. 
Utmaningen kommer vara att alltjämt säkerställa 
en säker och bra räddningstjänst, även om 
förbundet står inför en organisationsförändring. 
Detta säkerställs bland annat genom fortsatt 
fokus på en acceptabel arbetsmiljö, både fysiskt 
och psykiskt. En hållbar arbetsmiljö för hela 
organisationen är ett arbete måste fortsätta, fram 
till att medlemskommunerna beslutar något annat.  
Oron över framtiden medför att arbetsmiljörarbetet 
kommer att få en central roll under kommande år. 

Samarbetet med övriga räddningstjänster inom GR 
fungerar mycket bra, men har ett fortsatt behov 
av att utvecklas. Detta kommer ligga till grund för 
att ge bättre förutsättningar och möjligheter till en 
gemensam beredskap för större komplexa händelser 
samt medföra en positiv utveckling inom områdena 
övning och utbildning. 

Samarbetet ställer samtidigt krav på samtliga 
organisationer där SBRF förväntas vara en 
professionell samverkanspart. Dessa förutsättningar 
kommer troligtvis att förbättras under 2021 då 
heltidsstyrkan kommer att förstärkas genom den 
operativa organisationen. 

SBRF behöver fortsätta fokusera på att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare samt att även under de 
organisatoriska förändringar som förbundet står 
inför, stärka varumärket SBRF. Arbetet med att skapa 
en ”vi känsla” inom organisationen är av stor vikt även 
kommande verksamhetsår.

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
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Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund

sbrf.se

341



342



343



344



345



346



347



Revisorerna i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Till: Fullmäktige i respektive medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000 - 3194) av dess direktion. I granskningen har 
revisorerna biträtts av sakkunniga.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt men på ett från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse inte är förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

2021-03-10

Ingemar Ottosson (ordf.) Hans Gillenius Henry Hermansson

Lilla Edets kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun

Bilagor

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 2020

Förteckning över utförd granskning under 2020
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Revisorerna i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

 

Revisorernas redogörelse för år 2020 
 
Vår granskning har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en 
revisionsplan. 
 
Verksamhetsrevision 
En stor del av revisionsarbetet har avsett verksamhetsrevision, d v s en granskning av att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har 
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och intentioner 
och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. 
 
Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av protokoll och haft 
sammanträffanden med förtroendevalda och tjänstemän. 
 
Redovisningsrevision 
Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till att utröna 
om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas är tillräcklig. Det senare 
gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har 
bland annat granskat årsredovisningen, årsbokslutet för år 2020 och delårsrapporten per den 
31 augusti 2020. 
 
Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG som har lämnat särskild rapport från 
granskning av bokslut och årsredovisning. 
 
Vår slutsats är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat 
och ställning och att den är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 
 
Måluppfyllelse 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med dessa mål. 

Direktionen har antagit två finansiella mål och tre inriktningsmål. 

Mål  Måluppfyllelse enligt årsredovisningen 

Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska 
uppgå till minst 7 % av kommunbidraget 

Utfallet för 2020 är att egenfinansiering är större 
än 7 %. 
 

Målet har uppnåtts. 

Reinvesteringar ska finansieras med egna 
medel. 

Förbundet har ej genomfört någon reinvestering. 
 

Målet har uppnåtts, se dock kommentar nedan. 

355



Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2020 

 

Den enskildes förmåga att själv kunna 
förebygga och hantera olyckor ska öka. 

Fyra av fem delmål har inte uppnåtts ens till 
25%. 
Ett delmål har uppfyllts. 
 
Målet har inte uppnåtts. 

Antalet bostadsbränder ska minska och 
ingen människa ska omkomma eller 
skadas allvarligt till följd av brand i 
bostad.  

Två av fem delmål har inte uppnåtts ens till 25%. 
Två delmål har uppnåtts och ett har delvis 
uppnåtts. 
 
Målet har inte uppnåtts. 

Minska risken för att brand i byggnad 
utvecklas till en större 
och mer omfattande brand. 

Två av tre delmål har uppnåtts till mer än 51%. 
Ett delmål är uppnått. 
 
Målet har uppnåtts. 

 

Beträffande de finansiella målen har revisionen föregående år påpekat att dessa bör 
kompletteras så att inte målen kan anses uppfyllda trots att årsresultatet är negativt. Vi noterar 
att direktionen inte vidtagit någon åtgärd med anledning av vårt påpekande. 
 
För tredje året i rad menar direktionen att det finansiella målet om reinvesteringar uppnåtts 
genom att inga sådana företagits. Syftet med målformuleringen måste rimligen vara att 
förbundet ska visa ett resultat som medger att nödvändiga reinvesteringar kan göras och att 
verksamhetens kapacitet att utföra sitt uppdrag därigenom säkerställs. Så har inte varit fallet, 
varför vi anser att detta finansiella mål egentligen inte har uppnåtts. 
 
Vi noterar att förbundet bedrivit ett bättre budgetarbete inför 2021 än tidigare år. Budgeten 
visar dock på ett nollresultat vilket inte räcker till för att täcka det negativa balanskravsresultat 
om 4,8 mnkr som enligt kommunallagen måste återställas i 2021 års bokslut. Således borde 
budgeten haft som mål att redovisa ett överskott om 4,8 mnkr för 2021. 
 
Ansvarsprövning 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

Resultatet för 2020 uppgår till -3,8 mnkr mot ett budgeterat resultat om 0,0 mnkr.  

Hälften av de finansiella målen har uppnåtts för verksamhetsåret. Vad gäller inriktningsmålen 
anser vi att ett av tre mål har uppnåtts medan två mål inte har uppnåtts. 

Vår slutsats är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat 
och ställning och att den är upprättad enligt kommunal bokförings- och redovisningslag och 
god redovisningssed. 
 
Vi bedömer att 

 Årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning 
 

 De av direktionen formulerade målen i huvudsak inte uppnås. 
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1 Sammanfattning

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) för räkenskapsåret 2020.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör 
underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier: 

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Interna regelverk och instruktioner

Direktionsbeslut

1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att 
granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för 

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort 
om dessa krav varit uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstemän
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. 
Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, 
investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 
12 kap 2 § LKBR).  

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 
minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.  

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse inte är uppställd helt i enlighet med 
kraven i LKBR och RKR R15 men då den innehåller i huvudsak all väsentlig 
information och med beaktande av verksamhetens art och omfattning accepterar vi 
den.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 
rekommendationerna från RKR. 
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Förbundet redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. I förbundets 
årsredovisning framgår under Redovisningsprinciper att:

Leasingavtal inom förbundet redovisas som operationella leasingavtal, då avtalstiden 
för fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga leasingavtalens värde bedöms 
som ringa i förhållande till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas som 
rörelsekostnad.

Förbundet redovisar per 2020-12-31 kostnader för leasing om 276 tkr.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, 
genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer. 

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.3 Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i 
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna 
om balanskrav i LKBR och KL.

Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt 
resultat. Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när förbundet medvetet 
och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta fram-
tida kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet i årsredovisningen uppgående till 
– 3,8 mnkr. Förbundets balanskravsavstämning uppgick 2018 till – 4,8 mnkr och för 
2019 till – 2,4 mnkr. För budgetåret 2021 har respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige beslutat om en ökad budget till förbundet med totalt 7 100 tkr.

Det finns ett ingående negativt balanskravsresultat om – 7 244 tkr. Av detta ska 4 831 
återställas senast under 2021 vilket innebär att förbundet inte enbart ska klara ett 
nollresultat utan även redovisa ett överskott på 4 831 tkr år 2021 vilket bör beaktas i 
budgetprocessen.

Tabellen nedan åskådliggör en avstämning av balanskravet.
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Balanskravsavstämning (tkr) 2018 2019 2020 2021 b

Ingående negativt balanskravsresultat 0 -4 831 -7 244 -10 994

Årets balanskravsresultat -4 831 -2 413 - 3 750 0

Utgående balanskravsresultat -4 831 -7 244 -10 994 0

Återställningskrav 4 831

Vår bedömning är att förbundet inte uppfyller balanskravet per årsbokslut.

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer 
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och 
föreningar).

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. I ett kommunalförbund med direktion svarar direktionen för att både 
formulera målen och att genomföra verksamheten så att de uppnås.

Förbundet har fastställt två finansiella- och tre inriktningsmål för verksamheten. God 
ekonomisk hushållning uppnås genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

I årsredovisningen görs en uppföljning kring mål och åtaganden, och det kan 
konstateras att 47 % av inriktningsmålen är uppfyllda. Inget av de antagna
inriktningsmålen är uppfyllda men däremot är tre av de 13 prestationsmålen uppfyllda.

Ett av de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna
medel. Under perioden har inga reinvesteringar genomförts. Det andra finansiella 
målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av 
kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 11 % av intäkterna har varit 
egenfinansiering. 

Förbundet uppnår inte god ekonomisk hushållning.
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2.5 Resultaträkning

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse.

Belopp i tkr Utfall

2020-12-31

Utfall 

2019-12-31

Budget

2020

Verksamhetens intäkter 15 917 18 507 16 635

Verksamhetens kostnader -71 875 -69 178 -60 174

Avskrivningar -2 612 -3 021 -3 774

Bidrag från medlemskommuner 54 182 50 993 47 443

Finansiella intäkter 4 16 0,0

Finansiella kostnader -101 -173 -130

Extraordinära poster 735 443 0,0

Årets resultat -3 750 -2 413 0,0

Resultatet har påverkats i negativ riktning främst av ökade kostnader för personal och 
pensioner. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6 Balansräkning

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse.

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 8 206 10 411

Kortfristiga fordringar 2 651 25 000

Kassa och Bank 1 275 -

Summa tillgångar 12 132 35 411

Eget kapital exkl årets resultat -6 738 -4 325

Årets resultat -3 750 -2 413

Avsättningar till pensioner -8 702 -4 440
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Checkräkningskredit - 6 495

Långfristiga skulder 4 380 6 650

Kortfristiga skulder 9 538 24 564

Summa eget kapital och skulder 12 132 35 411

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats 
under perioden.

2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och 
investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande 
rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet 
förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot 
årsredovisningens övriga delar och budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen 
uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.

2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för 
investeringsverksamheten. 

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen 
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.
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3 Slutsats 

Revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som direktionen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är 
att årsredovisningen innehåller en uppföljning av verksamheten, dess mål och 
kommentarer till dessa. 

Vår granskning visar att förbundets verksamhet inte uppnår de verksamhetsmässiga 
målen på ett tillfredsställande sätt. Ekonomin är mycket svag och 2020 var det tredje 
året i rad med negativt balankravsresultat. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak 
ändamålsenligt, men från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt. Vi bedömer att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

KPMG, dag som ovan

Johan Rasmusson Josefine Kjellberg

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Årsredovisning 2020, Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 med däri gjorda 
transaktioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 138,2 mnkr att jämföra med budgeterade 23,4 
mnkr. Den enskilt största posten som bidrar till överskottet är det extra statsbidrag om 44,0 
mnkr kommunen erhöll under första halvåret av 2020 för att kompensera för det skattebortfall 
som prognostiserades under våren. Skattebortfallet blev emellertid inte lika stort som 
befarades eftersom inkomstskatteintäkterna landade på en högre nivå än väntat. Skatter och 
bidrag uppvisar ett sammantaget budgetöverskott om 23,8 mnkr. Statliga bidrag för att 
kompensera kommunens kostnader för sjuklöner under Coronapandemin påverkar resultatet 
med 17,8 mnkr. Försäljning av exploateringsfastigheter redovisar en nettovinst om 5,8 mnkr. 
 
Under 2020 redovisar samtliga sektorer ett budgetöverskott och det totala överskottet för 
sektorerna uppgår till 39,6 mnkr. Stor del av överskottet är direkt eller indirekt kopplat till 
pandemin samt att ett antal åtgärder genomförts under året för att nå en ekonomi i balans. 
 
Kommunövergripande medel har en positiv avvikelse gentemot budget på totalt 30,4 mnkr. 
Orsaken till överskottet är i huvudsak att de centrala medel som avsatts till 
volymförändringar, löneökningar och ökade driftskostnader för investeringar inte 
ianspråktagits i den utsträckning som budgeterats. 
 
Kommunfullmäktige har i budget 2020 antagit fyra finansiella mål. 

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 

 Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå 
till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. 

 Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 
 Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 
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Samtliga finansiella mål har uppfyllts. Sett över den senaste femårsperioden så uppgår 
nettokostnadsandelen till 93,6 %. Sett över den senaste femårsperioden så uppgår 
självfinansieringsgraden till 115,0 %. Soliditeten har förbättrats från 16,5 % till 22,4 %. 
Kommunens skattesats är oförändrad. 

Kommunfullmäktige antog tio inriktningsmål i budget 2020. Av dem bedöms 80 % vara 
delvis uppfyllda.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Årsredovisning 2020 Stenungsunds kommun 
Uppföljning av verksamhetsplan 2020 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se
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Kommunstyrelsens ordförande 
År 2020 har varit ett minst sagt annorlunda år som har präglats av en pandemi som har slagit hårt 
mot samhället i stort, många företag har problem medan andra har ställt om och lyckats fantastiskt 
bra med det. Kommunen har varit snabb på att ställa om och anpassat sina verksamheter efter de 
behov som föreligger på de olika sektorerna. Även politiken har ställt om och har blivit mer digitala 
vilket även det har fungerat bra hittills. 

Ekonomin i kommunen ser mycket bra ut och resultatet landar på 138 miljoner i överskott. Vi har fått 
närmare 50 miljoner kronor i bidrag från staten för att kunna hantera pandemin. Vi har använt en del 
av pengarna och vi kommer fortsatt behöva använda resterande under 2021, det är förhoppningsvis 
då vi ska starta om efter pandemin. 

Samtliga sektorer går plus i år och man kan se att även det beror på pandemin men givetvis inte 
enbart därför. Sektorerna har arbetat hårt för att få sina budgetar i balans och det ser nu ut som att 
de åtgärder man har vidtagit börjar ge utdelning. Naturligtvis finns det saker vi vill fortsätta utveckla 
såsom digitalisering och förbättrad process kring detaljplanearbetet. 

Under 2020 har kommunfullmäktige antagit två nya detaljplaner, Hallernas högstadium och 
Spekeröds handelscentrum. Spekeröds handelscentrum och kvarnhöjden i Jörlanda har blivit 
överklagat och med det följer en försening. Även byggandet av den nya återvinningstationen i Stora 
höga har blivit överklagat. Förskolan i Spekeröd har blivit utbyggd med tre avdelningar, Ucklums 
förskola har blivit renoverad samt utbyggd för att passa dagens behov. Byggnation av hyresrätter har 
påbörjats i Stora höga och Solgårdsterrassen och när dessa är klara kommer det att ge ett 
välbehövligt tillskott på lägenheter. Vi har fattat beslut om att bygga ut Strävliden avloppsverk för att 
möta framtiden samt att minska bräddningen av avloppsvatten. 

Under året invigdes det nya LSS boendet i Svenshögen och Brudhammars förskola – båda 
verksamheterna är fina och välbehövliga tillskott i en växande kommun. 

Under 2020 så har det utgått ett företagsstöd för de företag som hyr lokaler av kommunen eller haft 
avgifter till kommunen. Stöden har sett lite olika ut beroende på vilken typ av verksamhet man 
bedriver. 

Idrottshallen på Hallerna skola blev slutbesiktigad i december och det blev en otroligt fin hall som 
kommer att kunna nyttjas av skolan och många idrottsföreningar under lång tid framöver. 

Kommunstyrelsen avsatte en miljon kronor i extra föreningsbidrag för att stötta föreningarna under 
pandemin. Dessa pengar är utdelade till föreningslivet som vi vet tampas med ekonomiska 
svårigheter. Förutom att vi har en ny idrottshall så har SIF fått en ny konstgräsplan vilket var 
välbehövligt. 

Nu vänder vi blicken framåt och ser fram emot ett starkt 2021! 

Olof Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Oppositionsrådet 
Kommer ni ihåg hur det var i början? När de flesta av oss trodde att pandemin snart skulle vara över. 
Man sköt beslut, möten och arbetsuppgifter på framtiden och trodde att det skulle kunna gå att sätta 
ett datum på när saker skulle återgå till det normala. Men veckor blev månader och det blev tydligt 
att vi behövde ställa om och anpassa allt till ett nytt normalt där förändringar och anpassningar är en 
del av vardagen. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) spådde den lägsta skatteunderlagstillväxten på 30 år och 
skatteprognoserna för 2020 var nedslående. Regeringen och oppositionen trumfade varandra med 
olika åtgärdspaket och kommunerna kompenserades med höga generella statsbidrag. Stenungsund 
fick 44 miljoner kronor. Det blev nu inte så illa som befarat, återhämtningen för ekonomin 
påbörjades tidigare, och för kommunen är resultatet 2020 ojämförbart. Överskottet innebär ett 
välkommet tillskott och förstärker soliditeten, men förändrar inte de ekonomiska förutsättningarna 
på lång sikt. Dessutom kommer vi behöva hantera de uppskjutna behov som pandemin innebär. 

Ett gott politiskt arbetsklimat gjorde att vi kunde hålla i och hålla ut och, när det behövdes, lägga 
politiska meningsskiljaktigheter åt sidan, för att kunna ge förutsättningar och medel så att proffsen i 
våra verksamheter snabbt kunde genomföra anpassningar till rådande rekommendationer. Men, det 
finns naturligtvis skillnader i hur vi ser på kommunens uppdrag och utveckling. 

Medborgarnas behov måste styra vad vi erbjuder och hur vi organiserar det arbetet. Det viktigaste är 
inte att det är kommunen som är utförare utan att vi är garanten för att människor får den välfärd, 
utbildning och omsorg hon har rätt till. Hög kvalitet och valfrihet är ledstjärnor vi fortsätter arbeta 
efter och vår vilja är att fler aktörer kan hjälpas åt för att klara välfärdsuppdraget. 

Ordning och reda i ekonomin är A och O. Efter vår och kommunrevisorernas kritik förra året gällande 
ekonomistyrningen har kommunstyrelsen lagt in ytterligare uppföljning och det finns ännu tydligare 
uttalat att beslutade budgetramar gäller. Under 2020 har våra kommunala verksamheter tagit ett 
stort ansvar och arbetat målmedvetet med att komma tillrätta med kostnadsökningarna. Förra årets 
underskott har vänts till överskott. Bra jobbat! 

Krisberedskapen var låg och behöver förbättras. Det blev tydligt vid kommunens totalförsvarsövning i 
februari och under pandemiåret 2020 att vi stod dåligt rustade, både som kommun och land. Det är 
en viktig lärdom vi i oppositionen gjort och kommer fortsätta avsätta medel i kommande budgetar 
för att våra medborgare ska vara trygga med att kommunen har den beredskap och robusthet som 
krävs när vårt samhälle drabbas av en kris. 

Trygghet är en viktig frihetsfråga och vi har tyvärr haft flera incidenter i kommunen under året. För 
mig är det här en fråga det inte går att kompromissa med. Du ska känna dig trygg och inte behöva 
vara rädd för att bli utsatt för brott. Polisen har en viktig roll men det har även kommunen, särskilt 
när det kommer till det brottsförebyggande arbetet. Det handlar både om att ge människor rätt 
förutsättningar och bygga bort otrygga platser med ljus och kameraövervakning. 

Ett positivt företagsklimat är en grundförutsättning för att näringslivet i Stenungsund ska kunna 
fortsätta utvecklas. Här misslyckas den styrande majoritet för fjärde året i rad. På vårt initiativ antogs 
under 2020 flera åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. En del i denna satsning var att 
förstärka organisationen med en företagslots som besökte och kontaktade över 100 företag. Vi är 
övertygade om att det är betydelsefullt och värdefullt för framtiden och skapar värdefulla relationer 
mellan kommunen och näringslivet som på sikt kommer stärka Stenungsund som företagarvänlig 
kommun. 

Vikten av att kunna stå på egna ben och vara självförsörjande är ett mål värt att sträva mot. Det 
handlar om att känna att man bidrar till det gemensamma men också om frihet och ökad egenmakt. 
För samhället är det en förutsättning eftersom det behövs både arbetskraft och skattekronor. 
Arbetslösheten ökade till följd av pandemin men även i högkonjunktur är det tydligt att vissa grupper 
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har särskilt svårt att komma i arbete. Vi fortsätter påverka för att tydligare kravställa och samarbeta 
med det lokala näringslivet i form av bland annat lärlings- och praktikplatser i näringslivet. 

Under det gånga året har vi i oppositionen ständigt återkommit till att Stenungsund som kommun 
bättre ska ta tillvara den potential som finns här och den kraft och nybyggaranda som präglat vårt 
samhälle sedan länge. Vi vill att Stenungsund ska vara en kommun att trivas i och vara stolt över. Vi 
vet att det finns framkomliga vägar även på de riktigt svåra utmaningarna, men vi behöver prioritera 
för att möta ökande arbetslöshet och minskade skatteintäkter så att Stenungsund är fortsatt tryggt, 
hållbart och attraktivt. Det arbetet fortsätter! 

Maria Renfors 

Oppositionsråd 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Översikt över verksamhetens utveckling 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare 25 815 26 224 26 503 26 777 27 044 
Kommunal skattesats 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 
Verksamhetens intäkter (mnkr) 444 474 449 458 457 
Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 722 1 762 1 801 1 877 1 870 
Avskrivningar (mnkr) 74 81 83 80 83 
Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 252 1 391 1 435 1 499 1 496 
- kronor per invånare 48 499 53 047 54 152 55 981 55 317 
Nettokostnadsandel (%) 90,1 95,0 95,5 95,7 91,6 
Nettoinvesteringar (mnkr) 145 149 136 224 165 
Tillgångar (mnkr) 1 738 1 740 1 747 1 952 2 113 
Eget kapital (mnkr) 122 186 254 321 474 
Årets resultat (mnkr) 138,6 73,8 68,2 67,6 138,2 
Soliditet, inkl. hela pensionsskulden (%), 
fullfond 

6 11 15 17 22 

Låneskuld hela koncernen (mnkr)* 1 137 1 058 962 1 092 1 096 
Varav:      
- kommunen 528 478 403 549 588 
- Stenungsundshem AB 527 508 459 449 421 
- Stenungsunds Energi + 
Fjärrvärmestiftelsen 

82 72 72 67 62 

- Soltak AB   23 23 23 
- SBRF   5 4 2 
Låneskuld i koncernen i kronor per 
invånare 

44 044 40 345 36 298 40 781 40 527 

* Låneskuld hela koncernen omfattar Soltak AB och SBRF från och med 2018. 
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Den kommunala koncernen 
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Koncernens sammansättning 
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 2001-07-01 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 landsting 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 0,26 % 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. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
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. 

Processer för fastställande av mål, budgetering och uppföljning 

Ekonomi/personalberedningen är en sammansättning 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 kommunens verksamhet. Målen och 
budgetramarna fastställs sedan av Kommunfullmäktige i juni varje år. Den Strategiska planen 
innehåller även ekonomiska styrprinciper där ansvar och befogenheter framgår samt hur uppföljning 
och rapportering ska ske. 

Process för intern kontroll 

Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige 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 Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi AB samt 
myndighetsnämnderna Teknisk myndighetsnämnd, Social myndighetsnämnd och 
Överförmyndarnämnd, redovisar regelbundet sina beslut om nästkommande års internkontrollplan 
och uppföljning av innevarande och föregående års internkontrollplan till kommunstyrelsen. 

Finanspolicy 

Kommunkoncernen utsätts för ett flertal finansiella risker. Anvisning och hanteringen 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 kommunallagen 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 koncerngemensamma 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, årsbokslut, underlag till ägardialog samt uppföljning av intern kontrollplan. 
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Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 
Stenungsunds kommuns verksamhet och utveckling påverkas av ett antal omvärldsfaktorer så som 
konjunkturutveckling, arbetsmarknadsutveckling, befolkningsutveckling och bostadsbyggande. I 
detta kapitel behandlas upplysningar/analyser om förhållanden som är viktiga för bedömningen av 
kommunen och kommunkoncernens ekonomi. 

Samhällsekonomisk översikt 

Redan under senare delen av 2019 gick Sverige in i en försvagad konjunktur. Under våren 2020 
drabbades Sverige och omvärlden av en svår konjunkturnedgång med en snabb nedgång i såväl 
produktion som sysselsättning till följd av coronapandemin. Tack vare omfattande krisåtgärder för att 
stötta företag och hushåll kunde ekonomin delvis återhämta sig under hösten 2020. Smittspridningen 
tog åter fart under årets sista månader och vad det får för ekonomiska konsekvenser är idag svårt att 
förutspå. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör bedömningen att Sverige står inför flera år av 
svag konjunktur och ökad arbetslöshet. En ökad arbetslöshet bedöms leda till mer och längre studier 
och inte förrän 2024 kommer sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet att ha återhämtat 
sig. Utöver coronapandemin finns flera orosmoln som kan leda till negativa ekonomiska 
konsekvenser, bland dessa kan nämnas Brexit samt spänningarna mellan USA och Kina. 

Utveckling i kommunsektorn 

Kommunernas skatteintäkter är till stor del grundat i arbetade timmar. De arbetade timmarna 
minskade stort under 2020. Skatteunderlaget har dock inte påverkats i den utsträckning som var 
väntat, till följd av statliga åtgärder som korttidspermitteringar och förstärkt arbetslöshetsersättning. 
Dessutom har pensionsinkomsterna ökat under året. Under 2021 beräknas de arbetade timmarna 
öka, men trots det beräknas skatteunderlagsutvecklingen bli svag. Detta till följd av att 
korttidspermitteringarna väntas fasas ut samt att pensionsinkomstsutvecklingen blir låg. SKR 
beräknar att för åren 2022-2024 kommer skatteunderlagstillväxten ligga ungefär i paritet med 
genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna. 

Regeringen beslutade under våren 2020 om stora statliga bidrag till kommunerna för att möta de 
förväntade låga skatteintäkterna. Merparten av Sveriges kommuner prognostiseras göra starka 
resultat under 2020. Detta till följd av att skatteintäkterna inte gått ned så mycket som förutspåtts 
när de statliga bidragen betalades ut. 

Sveriges kommuner har sedan ett antal år stått inför en demografisk utmaning som består i att 
antalet personer som är i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet personer i yrkesför 
ålder. De yrkesföra personerna ska stå för såväl finansieringen, i form av skatteintäkter, som 
bemanning av välfärden. Störst ökat behov finns inom äldreomsorgen, vilket beror på att fler blir allt 
äldre med mer omvårdnads- och sjukvårdsbehov som följd. I Stenungsunds kommun ska ett nytt 
särskilt boende byggas inom kommande treårsperiod för att möta det ökade behovet. Ökat behov 
finns även inom skola och förskola, även om den ökningen är något mer oviss på grund av en 
minskning i antalet födslar och invandring än vad som tidigare förutspåtts. I Stenungsund pågår 
ombyggnationer av grundskolor och nybyggnationer av förskolor för att möta ett ökat antal barn och 
ungdomar. Hur finansiering och bemanning ska lösas framöver behöver hanteras genom en rad 
åtgärder. Effektiviseringar, förändrade arbetssätt samt digitaliseringar anses som en del av lösningen, 
men också att öka attraktionskraften för kommuner som arbetsgivare. 

Befolkningsförändring 

Den 31/12 2020 uppgick Sveriges befolkning till 10 379 295 personer. Det är en ökning med 51 706 
personer, motsvarande 0,5 %, jämfört med 2019. Det är den lägsta befolkningsökningen sedan 2005 
både i relativ ökning och i ökning i absoluta tal. Under året invandrade 82 518 personer till Sverige. 
Det är den lägsta invandringen sedan 2005. Invandringen har minskat varje år sedan 2016 då 163 005 
personer invandrade till Sverige. Den största invandringsgruppen under 2020 är återinvandrade 
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personer födda i Sverige. Därefter står personer från Indien och Syrien för den största invandringen. 
Det är också de länder, tillsammans med Afghanistan, där den största minskningen skett jämfört med 
2019. Samtidigt utvandrade fler, om än marginellt. 

Antalet personen som avled under året var 98 124. Antalet döda förändras över tid. Detta kan 
åskådliggöras genom att jämföra det genomsnittligt antalet döda under olika perioder. Under 
perioden 2000-2009 dog i genomsnitt 92 186 personer per år och under perioden 2010-2019 dog i 
genomsnitt 90 655 per år. Jämfört med de fem senaste åren dog 7,9 % fler under 2020. Sett över 
landet skiljer sig de olika länen markant åt. I Stockholms län, som har den största ökningen, ökade 
antalet döda med 16,4 % jämfört med genomsnittet 2015-2019. Västerbottens län hade en 
minskning i antalet döda med 1,5 %. I Västra Götaland ökade antalet döda med 6,0 %. 
Överdödligheten var störst bland män som var äldre än 75 år. 

Antalet barn som föddes under 2020 var 113 077, vilket är 1,3 % lägre än 2019. 

Av Sveriges kommuner ökade befolkningen i 167 kommuner. Malmö, Göteborg och Uppsala hade 
den största befolkningsökningen i absoluta tal. I Stenungsund ökade befolkning med 267 personer 
och uppgick i december till 27 044. Det är en ökning med 1,0 % jämfört med 2019 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. 
Enligt befolkningsprognosen beräknas barn i förskoleåldern att öka vilket innebär ökat behov inom 
förskolan. I Stenungsunds kommun sker byggnationer för att möta kommande behov. 

 
 

Arbetsmarknad 

Coronapandemin har inneburit en rekordstor minskning i global BNP för 2020, vilket satt stora spår i 
sysselsättningen. Arbetsförmedlingen redovisar att antalet arbetslösa har ökat på bred front, men 
störst har effekterna varit för ungdomar, utrikes födda och personer som saknar gymnasial 
utbildning. Även antalet inskriva arbetslösa som riskerat att hamna i långtidsarbetslöshet har ökat 
markant. Arbetslösheten har ökat i samtliga Sveriges län, men ökningen har varit störst i 
storstadslänen. I Stenungsund uppgår den öppna arbetslösheten till 4,9 %, vilket kan jämföras med 
3,6 % föregående år. I riket uppgår arbetslösheten till 8,8 % och i Västra Götalandsregionen till 8,3 %. 
Arbetsförmedlingen bedömer att regeringens stöd för korttidsarbete, omställningsstöd och fler 
utbildningsplatser hållit nere ökningstakten i arbetslösheten som annars hade varit betydligt högre. 
Under sommaren såg utsikterna ljusare ut, men när smittspridningen åter tog fart har 
återhämtningen förskjutits. Antalet sysselsatta i Sverige väntas minska fram till andra halvåret 2021. 
Effekterna på ekonomin och arbetsmarknaden är koncentrerad till kontaktnära branscher i den 
privata tjänstesektorn. Industrin, som utgör en betydande andel av svensk BNP, påverkades negativt 
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under våren 2020 främst beroende på störningar i leveranskedjor och minskad export. Industrin har 
återhämtat sig under senare delen av 2020 och uppvisar en positiv framtidstro inför 2021. Inom 
byggverksamheten har effekterna av pandemin inte varit lika stor. Detta bland annat på grund av att 
fler personer spenderat mer tid hemma och valt att investera i sina bostäder. Under de tre första 
kvartalen 2020 påbörjades 38 700 nya bostäder, vilket är en ökning med 13 % jämfört med 2019. 

 
 

Bostadsbyggande 

Bostadsbyggandet sett över landet har ökat något från 2019 till 2020 tvärtemot vårens dystra 
prognoser på grund av pandemin. Bostadsbyggandet når dock inte upp till de mycket höga nivåer 
som varit under 2016-2018. 

Byggande av nya bostäder under den närmaste femårsperioden kommer huvudsakligen 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, Hasselhöjden, och CW Borgs väg. Utanför centrala 
Stenungsund kommer nya bostäder att byggas i Stora Höga, Ucklum, Spekeröd och i Jörlanda på 
Kvarnhöjden. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Covid-19 

Kommunen har varit starkt präglad av coronapandemin. Stora statliga bidrag har bidragit väsentligt 
till årets resultat och således också förstärkt det egna kapitalet. Bland de större bidragen kan 
ersättning för sjuklönekostnader och ersättning för skatteintäktsbortfall nämnas. Stora anpassningar 
har gjorts i verksamheterna för att minska smittspridningen och samtidigt försöka upprätthålla en 
god kommunal service. Vissa verksamheter har emellertid tvingats vara stängda, vilket påverkat såväl 
service som ekonomin. 

Investeringar 

Under året har kommunen gjort nettoinvesteringar om 165,3 mnkr bland annat för att möta 
volymökningar inom såväl sektor utbildning som sektor socialtjänst. Inom sektor utbildning utgör 
investeringar i Brudhammars förskola, utbyggnad av Spekeröds förskola, Hallerna idrottshall och 
skola samt Stora Höga skola F-6 de större investeringarna. Spontningsarbete i hamnen har också 
skett under året för att i nästa steg kunna muddra hamnen. Inom socialtjänsts verksamheter utgör 
investering i gruppboendet LSS Svenshögen den enskilt största investeringen. Inom samhällsbyggnad 
har investeringar gjorts bland annat för upprustning av Ucklums avloppsreningsverk samt för att 
renovera VA-ledningar. Låneskulden har ökat med 30 mnkr under året, men den höga 
investeringsvolymen har mestadels kunnat finansierats tack vare en god likviditet till följd av 
inbetalningar från staten. 

Sektorerna 

Sektorerna har under flera år tampats med budgetunderskott. Sektorerna har under 2020 arbetat 
med en rad åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad ram. Sektor socialtjänst har under 
året arbetat med nya ledningsstrukturer för att kunna optimera bemanningen inom såväl 
hemtjänsten som de särskilda boendena. Inom gymnasieskolan har antalet elever ökat och 
verksamheten har arbetat med att optimera klasserna och därmed öka verksamhetens effektivitet. 
Grundskolan som under flera år tampats med budgetunderskott har arbetat med en rad åtgärder för 
att komma tillrätta med detta. 

Sektor samhällsbyggnad färdigställde under 2020 kommunens översiktsplan och flera nya 
detaljplaner har antagits eller varit på samråd. Verksamheten har arbetat med uppdraget att ta fram 
en klimatanpassningsplan för kommunen och färdigställande av en grönstrukturplan för 
Stenungsunds tätort. 

Digitaliseringsarbetet i kommunen fortsätter och flera nya tjänster för att öka tillgängligheten till 
kommunal service har implementerats, bland dem kan nämnas Mina sidor på kommunens hemsida 
där medborgarna kan skapa och följa sina ärenden digitalt. 

Kommunkoncernen 

Försäljning av planlagd mark har skett inom kommunkoncernen vilket genererat en nettovinst om 
drygt 20 mnkr. Försäljningen ska resultera i byggnation av 44 nya lägenheter i kommunen. 

Ändrade redovisningsprinciper 

Ändrade redovisningsprinciper avseende gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter har 
påverkat koncernens egna kapital positivt med 30,5 mnkr. Ändrade redovisningsprinciper kopplat till 
detaljplaner har påverkat det egna kapitalet negativt med 3,9 mnkr. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Mål för god ekonomisk hushållning 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning och en ekonomi i 
balans. Kommunen ska i enlighet med detta ange både finansiella mål och verksamhetsmål för att 
god ekonomisk hushållning ska uppnås. 

Kommunfullmäktige i Stenungsund har i Strategisk plan 2020 - 2022, Budget 2020 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 2020 uppfylldes samtliga finansiella mål. Av inriktningsmålen bedöms 80 % vara delvis 
uppfyllda. Med hänvisning till detta kan konstateras att Stenungsunds kommun bedriver en 
verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

RESULTAT FINANSIELLA MÅL 

Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 
98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 91,6 % för 2020. Sett över den senaste femårsperioden så uppgår 
nettokostnadsandelen till 93,6 % och målet är därmed uppfyllt. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 
70 % sett över rullande femårsperioder. 

Självfinansieringsgraden uppgår till 152,7 % för 2020. Sett över den senaste femårsperioden så 
uppgår självfinansieringsgraden till 115,0 %. Målet är därmed uppfyllt. 

Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 

Soliditeten uppgår till 22,4 % vid årets slut. Vid bokslut 2019 uppgick den till 16,5 %. Målet är därmed 
uppfyllt. 

Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Kommunens skattesats har inte förändrats, målet är därmed uppfyllt. 

RESULTAT INRIKTNINGSMÅL 

På följande sidor redovisas en sammanställning av kommunens måluppfyllelse gällande 
inriktningsmålen. Inriktningsmålen utgår från Stenungsunds kommuns vision 2035 ”Stenungsund, det 
goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum”. Visionen har 
två avgörande inriktningar: Attraktivt och välkomnande samt ekonomisk, ekologisk och social hållbar 
utveckling. 

Kommunfullmäktige antog tio inriktningsmål i budget 2020. Måluppfyllelsen av dessa mål bedöms 
utifrån i 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 delvist 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. 
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Av kommunfullmäktiges tio mål har åtta delvist uppfyllts och två har inte uppfyllts. Sammantaget har 
Covid-19 pandemin både påverkat den dagliga kärnverksamheten och utfallet liksom möjligheten att 
kunna göra rättvisa jämförelser med tidigare år. Svårigheten att bedöma måluppfyllelsen grundas 
såväl i detta som att färre indikatorer finns att tillgå i jämförelse med tidigare år. 

 
Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet. 

Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ökar, från 85,1 procent 2019 till 
88,1 procent 2020. En ökning av andelen godkända betyg i årskurs nio ses i flertalet ämnen. Inte 
minst i matematik där andelen elever i årskurs nio med godkända betyg gick upp med fem 
procentenheter mellan 2019 och 2020. Grundskolan har bland annat arbetat med ledarskapet i 
klassrummet och differentierad undervisning som ett led i att höja måluppfyllelsen. 

Samtidigt minskar andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen enligt 
preliminärt utfall. Sett till varje enskilt ämne i årskurs sex har andelen elever med godkända betyg 
dock generellt sett ökat. Störst ökning för elever i årskurs 6 syns i matematik där andelen elever med 
godkända betyg har ökat med dryga en procentenhet. Trots att andelen godkända elever i varje 
enskilt ämne generellt sett ökat har färre elever klarat kunskapskraven i samtliga ämnen. De ämnen 
där det kan ses marginella minskningar på 0,1 till 0,2 procentenheter i andelen godkända betyg är 
Fysik, Hemkunskap och Religion. Det enda ämnet med en tydlig minskning i andelen godkända betyg 
var Svenska som andraspråk där andelen godkända betyg sjönk med 2,7 procentenheter. Få elever 
läser Svenska som andraspråk vilket även medför större fluktuationer i måluppfyllelse. 

Andelen elever i grundskolan som upplever trygghet i skolan har minskat något. Nedgången kan vara 
kopplad till ett nytt sätt att mäta då frågorna kring detta tidigare år innefattade både trygghet och 
trivsel. Arbetet med trygghet och studiero i grundskolan följs upp inom ramen för det nya 
systematiska kvalitetsarbetet. 

På grund av Covid-19 pandemin ställdes de nationella proven i årskurs 3 in vilket innebär att utfallet 
inte kan redovisas. 

Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning. 

Den rådande pandemin har till stora delar förändrat gymnasiets arbetssätt under stora delar av 2020 
i och med att distansundervisning införts. Distansundervisningen bedöms efter omständigheterna 
fungerat väl utifrån vad som kan bedömas idag och även fast pandemin har skapat mycket nya 
arbetsuppgifter har gymnasiet i stora delar klarat av att arbeta vidare med planerade 
utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser. 
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Sett till andelen gymnasieelever med examen inom 4 år kan dock en viss försvagning skönjas. En 
initial analys från Nösnäsgymnasiet är att elever som är i behov av särskilt stöd har påverkats negativt 
av övergången till distansstudier och många elever på introduktionsprogrammen faller inom den 
kategorin elever. Sett till elever inskrivna på de nationella programmen har istället examensnivåerna 
inom fyra år ökat från 80 % 2019 till 85 % 2020. 

Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat. 

Kommunens företagsklimat mäts genom Svenskt Näringslivs ranking och SKR:s undersökning Insikt. I 
Svenskt Näringslivs ranking faller Stenungsunds kommun 34 placeringar i jämförelse med 2019. I de 
olika delkategorierna finns en negativ trend gällande tillgång till kompetens, service och bemötande 
samt kommunpolitikers attityder till företag. Det finns samtidigt kraftiga förbättringar gällande 
exempelvis vägnät, tåg- och flyg samt mobilnät och bredband. Ett nytt näringslivsprogram har tagits 
fram under hösten 2020. Det kommer att vara kommunens övergripande styrdokument för att stärka 
företagsklimatet. Det nya näringslivsstrategiska programmet beskriver kommunens förhållningssätt 
och inriktning i det näringslivspolitiska arbetet framåt. 

På grund av Covid-19 pandemin redovisas SKR:s undersökning Insikt först under andra kvartalet 
2021. 

Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en femårsperiod. 

Stenungsunds kommun växer och under 2020 har det tillkommit 101 bostäder vilket dock inte når 
upp till målet om 170 bostäder. Av dessa är 52 enbostadshus, 43 lägenheter i flerbostadshus och sex 
lägenheter i specialbostadshus. I jämförelse med föregående år är detta också en försämring då 248 
bostäder stod klara men utfallet är väl jämförbart utfallet 2018. I genomsnitt har det de senaste tre 
åren byggts 145 bostäder per år och de senaste fem åren har det i genomsnitt byggts 138 bostäder. 

Antalet antagna detaljplaner under 2020 nådde målsättningen om tre antagna detaljplaner per år 
vilket också är en förbättring från tidigare år. De tre detaljplaner som antagits är Spekeröds 
handelsområde, Förskola Norra Hallerna samt ändring av detaljplan högstadieskola Hallerna. 

Andel barn och unga som tar del av kultur- och fritidsverksamhet ska öka. 

Andelen barn som tar del av idrottsskolans verksamhet har minskat under 2020 i jämförelse med 
tidigare år. Anledningen till det minskade deltagandet beror på Covid-19 pandemin men innan 
pandemin stängde verksamheten fanns också en nedgång som pekade på att insatser behöver 
genomföras oavsett pandemins påverkan. 

Vad gäller andel barn som är inskrivna i kulturskolans verksamhet så har denna ökat för andra året i 
följd. Utfallet beror på ett målmedvetet arbete i kombination med en utökning av verksamheten. 
Under 2020 deltog 1 793 barn i någon av kulturskolans aktiviteter. 

Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare. 

Sjukfrånvaron från föregående år har ökat med 1,5 procentenheter. Den högre sjukfrånvaron 
bedöms helt bero på Covid-19 pandemin. Under 2020 har andelen anställda i kommunen som har 
heltid ökat, från 76,1 procent 2019 till 77,1 procent 2020. Detta beror framförallt på insatserna inom 
optimerad bemanning inom sektor socialtjänst. Andelen anställda med sysselsättningsgrader under 
70 procent har inte förändrats något sedan motsvarande period förra året och är därmed fortfarande 
5,5 procent. Förvaltningen bedömer dock att optimerad bemanning kommer att kunna öka 
möjligheten att öka personalens sysselsättningsgrad under kommande år. 

Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på 
miljön och klimatet. 

Total energianvändning i kommunala fastigheter var för helåret 174 kWh/kvm. Motsvarande siffra 
föregående år för helåret var 191 kWh/kvm. Förvaltningen bedömer att Covid-19 pandemin har haft 
en effekt på den minskade elförbrukningen på grund av att flera verksamheter varit stängda under 
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året. Likt den totala energiförbrukningen finns minskning av flera energislag. Fossila bränslen har 
minskat med 32 procent, fjärrvärme med 3 procent och el med 5 procent. Den förnybara 
energianvändningen (solcellsproduktion) har dock kraftigt ökat med 203 %, emellertid från väldigt 
låga nivåer i jämförelse med el och fjärrvärme. 

Stenungsund ska verka för ett tryggt åldrande. 

Personalkontinuitet, det vill säga antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, har 
ökat jämfört med 2019. Den främsta anledningen bedöms bero på Covid-19 pandemin som har 
påverkat utfallet negativt. Samtidigt har väntetiden till särskilt boende ökat, vilket beror på bristen på 
demensboendeplatser. En förbättring har kunnat skönjas under hösten 2020. 

Antalet fallskador har samtidigt minskat något vilket kan bero på det förebyggande arbetet som nu 
börjar ge effekt. 

Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka. 

Den självskattade hälsan bland barn och unga har förbättrats från 2019 till 2020. 85 % 2020 i 
jämförelse med 2019. Detta innebär att 85 % av de tillfrågade har svarat 6–10 på en tiogradig skala 
(10 innebär bästa tänkbara liv). 

Gällande den självskattade hälsan hos invånare mellan 16 och 84 år sjunker utfallet i jämförelse med 
tidigare år. Det är för tidigt att analysera orsakssambandet med Covid-19 pandemin och den 
nationella folkhälsoenkäten skall genomföras 2021 igen för att fånga upp om/hur Covid-19 har 
påverkat hälsoläget. 

Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka. 

Stenungsunds kommun bryter en positiv trend gällande andelen nyanlända som är självförsörjande 
efter två år. Från att tidigare haft en majoritet av de nyanlända som har gått ut i arbete eller studier 
är motsvarande utfall för 2020 endast en tredjedel. Covid-19 pandemins påverkan på 
arbetsmarknaden bedöms vara den största påverkansfaktorn. Att notera är dock att målgruppen är 
liten och varje individs bakgrund är avgörande för måluppfyllelsen. Det är tydligt fastställt att 
exempelvis studiebakgrund är avgörande för hur snabbt man etablerar sig på den svenska 
arbetsmarknaden och vilka som kommer till kommunen är därför avgörande för etableringstiden. 
Statistiken är preliminär och fastställs av Arbetsförmedlingen och SCB i april-maj. 

SFI i Stenungsund har en hög andel avbrott under 2020 på knappa 35 % vilket kan jämföras med 
riksgenomsnittet för 2019 som då låg på 25 %. Det är dock viktigt att påpeka att många av avbrotten 
på SFI under 2020 är ”positiva avbrott”, där eleven fått ett arbete eller påbörjat andra studier. 12 % 
av eleverna har gjort avbrott på grund av ingen progression eller bristande närvaro. 

God ekonomisk hushållning för koncernen 

I den strategiska planen har fullmäktige antagit tre mål för kommunkoncernen. 

Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 

Bolagens och kommunens soliditet har ökat under året. 

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. Kommunen har minskat sin 
energiförbrukning i stort och även avseende de fossila bränslena. Minskningen kan kopplas till 
verksamheter som varit stängda till följd av covid-19. Stenungsunds Energi och Miljö AB och 
Stenungsundshem har minskat sin energiförbrukning marginellt. Målet ses därmed som uppfyllt. 
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Koncernen ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare. 

Indikatorn är att sjukfrånvaron ska minska från föregående år. Sjukfrånvaron har ökat i hela 
koncernen till följd av sjukskrivningar kopplat till covid-19. 

Trots att ett av målen inte är uppfyllt görs bedömningen att koncernen bedriver en verksamhet med 
god ekonomisk hushållning 2020. De sammanställda räkenskaperna visar ett starkt resultat. Enskilt 
redovisar även de två bolagen som innefattas av koncernmålen goda resultat. 
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Ekonomisk översikt 
Finansiell analys av kommunen 
RESULTATANALYS 

Årets resultat är positivt och uppgår till 138,2 mnkr. Resultatet motsvarar 8,4 % av årets skatter och 
bidrag. Detta kan jämföras med budgeterade 1,4 %. 

 
 

Covid-19 

Ett normalt år hade ett så här starkt resultat varit glädjande, men i år är resultatet starkt präglat av 
coronapandemin. Pandemin har inneburit både positiva och negativa avvikelser på kommunens 
ekonomi, men har totalt sett bidragit till det positiva resultatet. Statliga bidrag för att kompensera 
kommunen under coronapandemin har genererat stora positiva budgetavvikelser. Bland de större 
bidragen kan nämnas de 44,1 mnkr som kommunen erhöll för att kompensera kommunen för det 
skattebortfall som befarades som en följd av krisen. För Stenungsund innebar skattebortfallet en 
negativ avvikelse gentemot budget på 14,3 mnkr. Vidare har kommunen erhållit bidrag för ersättning 
för sjuklönekostnader om 17,8 mnkr. Inom vissa områden, främst kultur och fritid och 
bygglovsverksamheten, har intäkterna från privatpersoner minskat. 

På kostnadssidan har fördyringar skett för personlig skyddsutrustning och lokalanpassningar inom 
socialtjänsten. För det har kommunen fått full kostnadstäckning i form av statsbidrag för perioden 
mars-november. Inom sektor utbildning har inköp av digitala lösningar för att möjliggöra digital 
undervisning gjorts. Extra bidrag till föreningslivet har betalats ut för att stötta dem under krisen. 
Störst ekonomisk effekt på kostnadssidan avser personalkostnader där frånvaro i form av vab och 
korttidsfrånvaro medfört lägre kostnader. Inom äldreomsorgen har dagverksamhet hållit stängt och 
den personalen har kunnat användas för att täcka upp sjukskrivningar i andra verksamheter. Inom 
sektor utbildning har inte sjukskrivningar behövt ersättas av vikarier då barn och elever också varit 
frånvarande i större utsträckning än vanligt. Inom sektor stödfunktioner har måltidsverksamheten 
kunnat omfördela personal från gymnasiets skolkök för att täcka vakanser i andra kök, vilket minskat 
kostnaderna. Kostnader för färdtjänstresor för kommuninvånarna samt avgifter för kurser för 
kommunens personal har också varit synbart lägre. 

Övriga avvikelser 

Bland övriga avvikelser finns engångsposter i form av exploateringsvinster om 5,4 mnkr. Kommunen 
redovisar också ett överskott för kostnader som budgeterats kommunövergripande. Dessa består av 
medel som avsatts för volym- och löneökningar och ökade kostnader till följd av investeringar. 
Regeringen beslutade redan innan pandemin om statsbidrag för att stärka välfärden, något som 
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påverkat kommunens ekonomi med 9,9 mnkr. Räntekostnaderna för lån är 4,8 mnkr lägre än 
budgeterat. 

Balanskravsresultat 

Enligt kommunallagen ska kommuner bedriva verksamheten så att kostnaderna inte överskrider 
intäkterna. Om kommunen redovisar ett negativt resultat måste det kompenseras med ett överskott 
inom tre år. En så kallad balanskravsutredning ska göras varje år för att fastställa om balanskravet är 
uppfyllt. I denna ska realisationsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning samt förändringar 
av den delen av pensionsförpliktelsen som intjänats före 1998 räknas bort från årets resultat. 
Balanskravsresultatet uppgår till 126,6 mnkr, vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet. 

Avstämning av balanskrav, mnkr    
  2018 2019 2020 
Årets resultat enligt resultaträkningen * 68,2 67,6 138,2 
 - 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 -13,8 -14,4 -6,8 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 54,4 52,7 126,6 
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - 
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - 
Balanskravsresultat 54,4 52,7 126,6 

 

Intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter uppgår till 456,6 mnkr, vilket är en minskning mot föregående år med 1,7 
mnkr. Minskningen motsvarar 0,4 %. Taxor och avgifter har minskat med 4,7 % och uppgår till 138,4 
mnkr. Minskningen avser främst inträden till simhallen och bygglovsintäkter. Bidragen uppgår till 
153,8 mnkr, vilket är en ökning med 9,5 mnkr jämfört med föregående år. Statsbidrag för sjuklöner 
samt ersättning för merkostnader till följd av covid-19 redovisas här. Bidragen från Migrationsverket 
har minskat i takt med lägre flyktingmottagande och uppgår till 15,7 mnkr. Detta är en minskning 
med 12,5 mnkr jämfört med 2019. Bidragen från Skolverket som bland annat består i lärarlönelyft, 
bidrag till likvärdig skola och bidrag till mindre barngrupper i förskolan uppgår till 53,5 mnkr. 
Föregående år uppgick bidragen från Skolverket till 52,6 mnkr. Intäkter för försäljning av 
exploateringsfastigheter uppgår till 10,6 mnkr, att jämföras med 21,3 mnkr föregående år. Övriga 
intäkter uppgår till 111,8 mnkr, vilket är en ökning med 6,7 mnkr och motsvarar 6,4 %. Ökningen 
består i ökade intäkter för sålda platser inom bland annat gymnasiet. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 1 870 mnkr att jämföra med 1 877,1 mnkr 2019, vilket är en 
minskning med 0,4 %. Personalkostnaderna som utgör kommunens största kostnadspost uppgår till 1 
172,5 mnkr. Detta är 0,6 % högre än 2019 och är således väsentligen lägre än årets lönerevision på 
2,5 %. Minskningen beror på den frånvaro kommunen haft främst för sjukskrivningar och vab till följd 
av pandemin och där befintlig personal kunnat ersätta den frånvarande. I personalkostnaderna ingår 
en ökning av semesterlöneskulden om drygt sju miljoner kronor. Kostnaderna för köpta tjänster 
belastar resultatet med 346,1 mnkr. Av de uppgår köp av huvudverksamhet till 216,3 mnkr och 
består bland annat i köpta skolplatser i andra kommuner och köpta platser från privata företag inom 
IFO och funktionshinder. Köpta platser har minskat inom såväl IFO som funktionshinder. Inom övriga 
kostnader har reparationsarbeten för fastigheter ökat med 6,7 mnkr jämfört med föregående år, 
vilket har varit en satsning i budgeten. Kostnader för externhyror har minskat med 0,9 mnkr till 54,8 
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mnkr och är i linje med arbetet att optimera lokalresurserna i kommunen. Inom övriga kostnader har 
elkostnaderna minskat från 24,3 mnkr till 21,9 mnkr. Kostnaderna för livsmedel uppgår till 17,5 mnkr, 
vilket är en minskning med 2,4 mnkr jämfört med föregående år och är en direkt följd av covid-19. 

Kostnaderna för avskrivningar uppgår till på 82,8 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 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 1 452,9 mnkr, vilket är en ökning med 22,5 mnkr 
jämfört med 2019. Årets skatteintäkter inkluderar en negativ slutavräkning för 2019 på 6,5 mnkr och 
en negativ preliminär avräkning för 2020 på 19,1 mnkr. 

De generella statsbidragen ökade med 47,5 mnkr och uppgår till 197,9 mnkr. Den största skillnaden 
avser ett extra bidrag för att kompensera kommunen för det skatteintäktsbortfall som förväntades 
ske i spåren av coronapandemin. Effekterna på skatteintäkterna blev dock inte så stora som befarat 
tack vare statsbidrag till näringslivet som möjliggjorde fortsatt hög nivå på arbetade timmar. 
Inkomstutjämningsbidraget har minskat med 9,8 mnkr. Systemet för kostnadsutjämningen har 
förändrats sedan 2019 och har för Stenungsund inneburit en ökad avgift med 14,6 mnkr. Ett så kallat 
införandebidrag för detta kommer betalas ut under ett antal omställningsår och innebar en intäkt på 
12,1 mnkr för 2020. Regleringsbidraget har ökat med 8,8 mnkr och fastighetsavgiften med 2,8 mnkr. 

Skatter och statsbidrag, mnkr 
  2016 2017 2018 2019 2020 
Skatter 1 257,8 1 332,4 1 374,4 1 430,4 1 452,9 
Statsbidrag 148,7 134,1 139,8 150,3 197,9 
Summa 1 406,5 1 466,5 1 514,2 1 580,7 1 650,8 
Ökning % 7,2% 4,3% 3,3% 4,4% 4,4% 

 

Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandelen talar om hur stor andel av skatteintäkter, inklusive finansnetto, som har gått 
åt för att finansiera verksamhetens nettokostnader. För att kommunen ska en bra kostnadskontroll 
och ett handlingsutrymme för oförutsedda kostnader är 98 % nettokostnadsandel ett bra riktmärke. 
För 2020 uppgick kommunens nettokostnadsandel till 91,6 %. 
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Finansnettot är negativt och uppgår till -16,4 mnkr för 2020. Det är 8,1 mnkr bättre än budget. 

De finansiella intäkterna uppgår till 5,2 mnkr och består främst av ränta på utlämnade lån och 
borgensintäkter inom kommunkoncernen samt en överskottsutdelning från Kommuninvest. De 
finansiella kostnaderna uppgår till 21,6 mnkr att jämföra med budgeterade 27,6 mnkr. Den största 
kostnaden avser finansiella kostnader på pensionsskulden och uppgår till 16,2 mnkr, detta är 0,5 
mnkr lägre än budget. Räntorna på lån inklusive derivat uppgår till 5,2 mnkr, vilket är 4,8 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 165,3 mnkr som inkluderar 11,7 mnkr i investeringsbidrag. 
Investeringar i anläggningstillgångar har gjorts om 172,9 mnkr och investeringar inom 
exploateringsverksamheten har gjorts om 4,4 mnkr. Budgeten för året är 317,3 mnkr vilket innebär 
en avvikelse på 160,7 mnkr. Investeringar som gjorts under året innefattar bland annat investeringar 
i Hallerna idrottshall och skola, utbyggnad av Spekeröds förskola och investeringar i VA-nätet. Höga 
investeringsnivåer planeras för kommande planperiod. 

 
 

Avsättningar 

Avsättning för pensioner 

Stenungsunds kommun redovisar hela pensionsåtagandet som en skuld i balansräkningen. Detta är 
ett avsteg från Lagen om kommunal bokföring och redovisning. Lagen säger att den delen som avser 
pensioner intjänade tom 1997-12-31 ska redovisas utanför balansräkningen. Denna del uppgår i 
Stenungsund till 439,2 mnkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning med 6,7 mnkr jämfört med 
föregående år. Under 2021 kommer KPA pension att revidera beräknad livslängd, vilket kommer att 
innebära en såväl skuld- som kostnadsökning. 

Den andra delen av pensionsskulden avser förmånsbestämd ålderspension för anställda med en lön 
över 7,5 basbelopp. Skulden var på balansdagen 106,4 mnkr, vilket är en ökning med 6,3 mnkr. 
Skulden ökar i takt med intjänande men även att allt fler anställda har en lön som överstiger 7,5 
basbelopp. Även denna del kommer att påverkas av förändringen om beräknad livslängd. 
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Avsättning för täckande av deponi 

Avsättningen för deponi avser deponierna Rinnela och Stripplekärr. En avsättning gjordes 2009 för 
åren 2010-2039. En extra avsättning gjordes 2016 på 2,1 mnkr och en 2018 på 0,4 mnkr då en 
beräkning gjorts av återstående kostnader för återställandet. Under året har det framkommit ett 
behov av reparationsarbeten av lakvattenbrunn samt brunnar på deponin Rinnela. Dessa utgifter 
kommer att uppkomma under 2020 och 2021 och cirka hälften av arbetena är genomförda under 
2020. En extra avsättning om 1,0 mnkr gjordes därför under året. Det råder en osäkerhet kring 
avsättningens storlek då förutsättningar ändras över tid. Osäkerhet finns inom såväl förändringar i 
miljön som i tekniska saneringslösningar. 

SKULDER 

Låneskuld 

Låneskulden har ökat med 30 mnkr och uppgår till 650 mnkr. Ökningen skedde under våren då 
prognosen av investeringstakten var hög. Av låneskulden är 62 mnkr vidareutlånade till det 
kommunala bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB. 
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Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna uppgår till 356,3 mnkr, vilket är en minskning med 4,1 mnkr jämfört med 
2019. Leverantörsskulderna står för 62,5 mnkr av skulden och har minskat med 31,9 mnkr. Upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter utgör 158,4 mnkr och har ökat med 20,6 mnkr. 
Semesterlöneskulden uppgår till 80,0 mnkr och har ökat med 7,2 mnkr till följd av såväl fler antal 
sparade dagar, ett högre PO-pålägg och den årliga lönerevisionen. 

Soliditet 

Soliditeten talar om hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. En stark 
soliditet innebär en ökad handlingsfrihet och en förmåga att hantera framtida ekonomiska växlingar 
och ökat investeringsbehov. Soliditeten redovisas inklusive hela pensionsåtagandet. Stenungsunds 
kommun har haft en positiv förändring av soliditeten tack vare flera år av goda resultat och för 2020 
uppgår den till 22,4 %. Så sent som 2015 var soliditeten negativ till följd av den svåra situation som 
Stenungsunds kommun hamnade i, under 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. 

Känslighetsanalys     
  Förändring Effekt i mnkr 
Prisförändring 1% 6 
Ränteförändring 1% 7 
Justering av skattesatsen 1 kr 68 
Löneökning 1% 8,5 
Taxor och avgifter 1% 1,4 

 

ÅTAGANDE OCH RISK 

Finansiella risker 

Kommunkoncernen utsätts för ett flertal finansiella risker. Anvisning och hantering av dessa risker 
regleras i kommunens finanspolicy. Ekonomichefen svarar för att följa anvisningarna och rapporterar 
löpande till kommunstyrelsen. 

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

Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till 544,8 mnkr, vilket är en minskning med 21,2 mnkr 
jämfört med föregående år. Åtagandet gentemot det kommunala bolaget Stenungsundhem har 
minskat med 19,0 mnkr. Även borgensåtagandet gentemot bostadsrättsföreningarna har minskat 
och uppgår nu till 85,4 mnkr, en minskning med 1,3 mnkr jämfört med 2019. Behovet av bostäder i 
kommunen är stort och så länge det förehåller sig så är åtagandena gentemot Stenungsundshem och 
bostadsrättsföreningarna inte att anse som särskilt riskfyllda. Kommunen har även ett 
borgensåtagande gentemot det delägda bolaget Soltak som uppgår till 23,2 mnkr, vilket är samma 
nivå som 2019. Borgensåtaganden med högst risk är de 14,5 mnkr som kommunen har mot 
föreningar. Under året har dessa minskat med 0,9 mnkr. 

Pensionsåtaganden 

Kommunen har ett ansvar för dem som arbetar och har arbetat i kommunen att klara av att utbetala 
pensioner för dessa. Kommunens pensionsskuld är uppdelad i två delar. Ansvarsförbindelsen är den 
del som avser skulden som är intjänad tom 1997, den uppgår till 439,2 mnkr och den andra delen 
avser förmånsbestämd ålderspension och den uppgår till 106,4 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 353 mnkr år 
2025. Åtagandet för den förmånsbestämda ålderspensionen ökar däremot väsentligt. Perioden fram 
till 2025 väntas den öka med 71 mnkr från dagens 107 mnkr till 178 mnkr. En revidering i antagandet 
om livslängd kommer att ske under 2021 som kommer att påverka skulden och såväl 
ansvarsförbindelsen som den förmånsbestämda ålderspensionen bedöms öka. 

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

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Pensionskostnad, mnkr 85,4 96,6 94,6 96,0 97,6 106,5 123,2 
Pensionskostnad/skatter mm 5,4% 5,9% 5,6% 5,5% 5,5% 5,8% 6,6% 
Pensionsskuld, mnkr 100 107 114 123 133 148 178 
Ansvarsförbindelse, mnkr 446 439 419 400 384 369 353 

 

 

RISKER 

Finansiella risker 

Stenungsunds kommuns löpande likviditetshantering hanteras genom koncernkontosystemet. 

Kommunens totala låneskuld har ökat med 30 mnkr jämfört med 2019. Två lån har omsatts under 
året och ett av dem utökades med 30 mnkr. Tack vare att de två lånen som löpte ut hade en relativt 
hög ränta har snitträntan för 2020 minskat till en rekordlåg nivå och uppgår till 0,80 %. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 2,21 år per 2020-12-31. Samtliga kommunens lån har 
tagits upp av Kommuninvest. 

Kommunens utlåning per 2020-12-31 består av koncernintern utlåning till Stenungsunds Energi och 
Miljö AB uppgående till 62 mnkr och till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund på 3,0 mnkr. 
Stenungsunds Energi och Miljö AB lånar av kommunen till en årlig snittränta + 25 räntepunkter. 
Räntan justeras årligen. 
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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 omvandlas den rörliga räntan till fast ränta med 
önskad löptid utan att låneavtalen berörs. Swapavtalen och låneavtalen är således separata avtal och 
bär sina respektive avtalsrisker. Ränteswappar värderas på balansdagen med utgångspunkt från 
aktuellt ränteläge och återstående löptid. Om räntan går ned i förhållande till avtalad ränta uppstår 
ett negativt marknadsvärde och det motsatta om räntan gått upp. Utgångspunkten är för såväl 
låneavtalen 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 räntebindningstiden 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 två 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 2020. 
Investeringarna kommer 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 
centrumutveckling. Till följd av detta kommer avskrivningar och räntor ta en större del av budgeten 
framöver. Gynnsamt i sammanhanget är de fortsatt låga räntenivåerna. Även pensionskostnaderna 
ökar framöver. För 2020 utgjorde de 5,9 % av skatter och bidrag, 2025 kommer de utgöra 6,6 %. 
Soliditeten har utvecklats mycket gynnsamt under de senaste åren och för 2020 hamnar soliditeten 
inklusive pensionsskulden på 22,4 %. De finansiella målen bidrar i hög utsträckning till att styra 
ekonomin i rätt riktning. 

Resultatnivån för 2021 bedöms bli högre än budgeterade 1,2 % av skatter och bidrag på grund av 
ökade statsbidrag även 2021. I SKR:s skatteprognos i februari ser skatterna och bidragen ut att 
utvecklas bättre än tidigare prognoser, vilket indikerar en god resultatnivå även under 2022. 
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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 samt 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 2 660, vilket är en minskning med 37 jämfört med 
2019. Av de anställda arbetar närmare 90 % i kommunen. Bland de kommunalägda bolagen arbetar 
flest på SBRF och Soltak med 134 respektive 90 anställda. Stenungsundshem har 37 och 
Stenungsunds Energi 8 anställda. 

RESULTATANALYS 

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 198,5 mnkr, vilket kan jämföras med föregående års 
resultat på 98,8 mnkr. Resultatutvecklingen är främst beroende på kommunens starka resultat för 
året och en fastighetsförsäljning avseende Solgårdsterassen. Att kommunens resultat är högre i år 
beror till stor del på statliga bidrag kopplat till coronapandemin. Detta samtidigt som verksamhetens 
kostnader varit lägre, vilket delvis kan förklaras med lägre kostnader för köpta platser, el och 
livsmedel. Vidare har personalkostnadsutvecklingen varit låg till följd av hög frånvaro under året. 
Kommunens bolag redovisar alla positiva resultat medan förbundet redovisar ett underskott. SBRF 
redovisar ett negativt resultat för tredje året i rad. Resultatet beror på höga kostnader för löner, 
pensioner och köpta tjänster inom såväl den operativa som administrativa delen. 

Finansnettot uppgår till -22,9 mnkr att jämföra med -24,6 mnkr föregående år. Minskningen beror 
främst på lägre räntekostnader för bolagen till följd av lägre upplåningsvolym 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 26,0 % till 31,4 %. Sett över en 
femårsperiod så har soliditeten ökat från 16,4 % till dagens 31,4 %. 

Interna transaktioner 

I koncernredovisningen har interna transaktioner om 125,6 mnkr eliminerats ur resultatet. 
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 62,0 mnkr och lån till SBRF uppgår till 3,0 mnkr. 

Tillgångar och skulder 

Koncernens tillgångar uppgår till 3 172,2 mnkr, vilket är en ökning med 212,7 mnkr. Ökningen beror 
till stor del på årets investeringsvolym som kommunen och Stenungsundshem haft i materiella 
anläggningstillgångar. Investeringsnivån förväntas ligga kvar på en fortsatt hög nivå de kommande 
åren. Tillgångsökningen beror även på högre kassalikviditet hos kommunen och Soltak. 

Koncernens långfristiga skulder har minskat med 1,6 mnkr och uppgår på balansdagen till 1 079,0 
mnkr. Skulderna till banker och kreditinstitut har ökat med 16,0 mnkr. Detta motverkas av att övriga 
långfristiga skulder minskat, vilket är en effekt av ändrade redovisningsprinciper kopplat till 
gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter. 
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Risker 

Inom hela koncernen ses en eventuell ränteuppgång som en risk, dock inte i närtid. Höga 
investeringsnivåer för nybyggnationer av verksamhetsfastigheter och bostadsbyggande ställer krav 
på lånefinansiering. Stenungsundshem AB ser efterfrågan på bostadsägande som en risk där 
outhyrda lägenheter innebär en kostnad för bolaget. En ytterligare riskfaktor ligger i att utfallet av 
hyresökningar i de årliga förhandlingarna med hyresgästföreningen inte uppnått kompensation för 
utvecklingen av förvaltningskostnaderna. För Stenungsunds Energi & Miljö AB är två av riskfaktorerna 
att produktionsförändringar 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 verksamheter ses också som en risk. 

En av tre medlemskommuner i SBRF har begärt utträde ur förbundet vilket kan innebära både 
organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. 

Kommunen    
 2018 2019 2020 
Omsättning mnkr 1 970,7 2 044,8 2 112,6 
Årets resultat 68,2 67,6 138,2 
Soliditet % 14,5 16,5 22,4 
Antal anställda 2 249 2 414 2 391 
    
Stenungsundshem AB    
 2018 2019 2020 
Ägarandel % 100 100 100 
Omsättning mnkr 187,3 191,7 195,4 
Årets resultat före skatt, mnkr 24,4 33,5 36,5 
Soliditet % 43,9 45,4 48,5 
Antal anställda 32 35 37 
    
Solgårdsterassen 2018 2019 2020 
Ägarandel % 100 100 100 
Omsättning mnkr - - 39,0 
Årets resultat före skatt, mnkr - -3 39,0 
Soliditet %  - 44,8 
Antal anställda - - - 
    
Stenungsunds Energi och Miljö AB    
 2018 2019 2020 
Ägarandel % 100 100 100 
Omsättning mnkr 47,9 46,8 59,2 
Årets resultat före skatt, mnkr 0 0 0 
Soliditet % 31,1 34,0 43,0 
Antal anställda 8 8 8 
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Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme    
 2018 2019 2020 
Ägarandel 100 100 100 
Omsättning mnkr 2,4 2,5 2,4 
Årets resultat före skatt, mnkr 0,2 0,4 0,4 
Soliditet % 86,8 87,2 88,0 
    
Soltak AB    
 2018 2019 2020 
Ägarandel % 25 25 25 
Omsättning mnkr 149,3 173,0 157,0 
Årets resultat före skatt, mnkr 0,5 5,1 4,2 
Soliditet % 45,4 44,0 47,6 
Antal anställda 107 92 90 
    
Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

   

 2018 2019 2020 
Ägarandel % 33 33 33 
Omsättning mnkr 61,2 64,7 63,4 
Årets resultat mnkr -4,8 -2,4 -3,8 
Soliditet % -13,7 -23,3 -56,3 
Antal anställda 162 148 134 
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Väsentliga personalförhållanden 
”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. 

Personalstruktur 

Stenungsunds kommun är en expansiv kustkommun med ett mål att växa till 35 000 invånare i och 
med Vision 2035. För att möta och tillgodose kommuninvånarnas behov arbetar kommunen aktivt 
med att utveckla organisationen. 

Under 2020 har det totala antalet månadsanställda inom kommunen minskat med 23 personer från 
föregående år, men antalet tillsvidareanställda har ökat med åtta personer. Det innebär att 
kommunen i större utsträckning erbjudit fler personer möjlighet till fasta och trygga anställningar. 
Detta visar sig även tydligt då antalet visstidsanställningar har minskat med 22 helårsarbetare jämfört 
med 2019. Den största minskningen av antalet visstidsanställda har skett inom sektor utbildning som 
har 11 årsarbetare färre än tidigare mätning. En bidragande orsak till minskningen av antalet 
visstidsanställda inom sektor utbildning är ett minskat vikariebehov vid distansundervisning i och 
med Covid-19. 

Samtidigt som antalet tillsvidareanställningar har ökat inom kommunen har också den externa 
personalomsättningen minskat med 5,3 procentenheter sedan 2019. Personalomsättningen har 
därmed stadigt minskat sedan 2016, vilket betyder att medarbetarna i större utsträckning väljer att 
stanna kvar inom kommunen. En delförklaring till detta är ett aktivt arbete med 
kompetensförsörjningsarbetet inom samtliga sektorer, då kommunen bl.a. tillsammans med 
Omställningsfonden samordnat flertalet kompetensutvecklingsinsatser i syfte att möta 
kommuninvånarnas behov, vara en attraktiv arbetsgivare och minska personalomsättningen. En 
annan viktig delförklaring är också rådande pandemi, vilken har haft en inverkan på 
arbetsmarknaden i sin helhet. 

Framåt förväntas pensionsavgångarna öka kraftigt. År 2020 gick 29 personer i pension, men fram till 
år 2024 förväntas antalet pensionsavgångar fördubblas och uppnå till 61 personer. 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom kommunen är 94 % vilket är en ökning med 0,2 
procentenheter sedan 2019. Detta innebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat 
varje år sedan 2017, och totalt sett ökat med 1,8 procentenheter under denna tidsperiod. Sektor 
socialtjänsts arbete med optimerad bemanning har bidragit tydligt till denna utveckling. 

Andelen heltidsanställda har stadigt ökat varje år från 2017 till 2020. Den totala ökningen under 
denna tidsperiod är 7,7 procentenheter. Andelen heltidsanställda uppgår till 77,1 % 2020. Mellan 
2019 och 2020 har andelen heltidsanställda ökat med 0,9 procentenheter. Detta går hand i hand med 
kommunens inriktningsmål att Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam 
arbetsgivare och öka andelen heltidsanställningar. 

Könsfördelning 

I kommunen är 81,8 % av de anställda kvinnor. Detta innebär att den totala andelen män har minskat 
med 0,3 procentenheter sedan förra mätningen. Minskningen av antalet män har främst skett inom 
sektor utbildning och inom sektor samhällsbyggnad. Inom de två andra sektorerna har däremot 
antalet män ökat marginellt. 
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Medelåldern inom kommunen har i stort sett varit oförändrad de senaste fem åren och ligger runt 45 
år. 

Kompetensförsörjning 

Under 2020 publicerades 153 annonser gällande tillsvidareanställningar jämfört med 2019 då 
kommunen publicerade 225 annonser. Kommunen har därmed utannonserat färre 
tillsvidareanställningar under 2020 än 2019, vilket kan härledas till en lägre personalomsättning. 

Det kommunövergripande strategiska kompetensförsörjningsarbetet utgår från kommunens 
kompetensförsörjningsplan. Där framgår planeringen av kompetensförsörjningsinsatser 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 utmaning är 
också en viktig del i det strategiska utvecklingsarbetet. 

Insatser som genomförts under 2020 för att möta kommande behov och kompetensutmaningar är 
bl.a. användningen av medel från Omställningsfonden för att kompetensutveckla och behålla 
befintlig personal inom olika yrkesgrupper. Exempel på bristyrken inom kommunal sektor är 
förskollärare, lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer och tekniker. Insatserna från 
Omställningsfonden härrör till kompetensförsörjningsplanen, 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 arbetsgivarvarumärke och för att attrahera nya medarbetare har 
kommunen deltagit på bland annat Futureskills/gymnasiedagarna som riktar sig till grundskoleelever 
som ska göra sitt gymnasieval. Detta för att öka chanserna att få ungdomar att välja yrken inom den 
kommunala sektorn för att långsiktigt förbättra kompetensförsörjningen. Denna insats utförs 
gemensamt inom GR. 

Hälsa/arbetsmiljö 

Hälsofrämjande insatser 

Stenungsunds kommun arbetar aktivt 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 riskbedömningar, tillbud- och arbetsskaderapportering, har genomförts under 2020. För att 
Stenungsunds kommun ska kunna utvecklas som arbetsgivare 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. 

Arbetet med hälsoinspiratörerna inom kommunen är en viktig del inom det hälsofrämjande arbetet. 
Hälsoinspiratörernas främsta uppgift är att ge stöd åt sina respektive arbetsgrupper i det 
hälsofrämjande arbetet. Insatserna som görs ska gynna både individ, grupp och verksamhet. 
Hälsoinspiratörernas 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 kommun att utföra 
aktiviteter som främjar deras hälsa, samt utföra aktiviteten när det passar individen 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 2020 i jämförelse med föregående år, vilket i sin tur kan främja frisknärvaron. 

Riktade insatser 
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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 2020 
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 2020. Exempel på insatser som planerats och delvis påbörjats inom detta 
område är ”Pulsenkäter”, ”förebyggande program” för medarbetare i ohälsoriskzonen, ”hälsoanalys” 
m.m. 

Sjukfrånvarostatistik 

Sjukfrånvaro 

Utöver ovan nämnda insatser arbetar kommunen även aktivt på andra sätt för sänka sjukfrånvaron. 
Kommunen går in med tidiga insatser vid sjukfrånvaro, gör tillfälliga arbetsanpassningar och arbetar 
aktivt med rehabilitering av sjukskriven personal för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Detta 
har gett resultat genom att andelen långtidssjukfrånvaro stadigt har minskat sedan 2017. Från 2017 
har andelen långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) av den totala sjukfrånvaron i kommunen minskat 
från 46,7 % till 34,3 %. 

Den totala sjukfrånvaron har från 2016 till 2019 minskat 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. 
Den ökningen består av korttidsjukfrånvaro och kan förklaras av rådande pandemi. 

Under 2019 hade Stenungsunds kommun tredje lägst sjukfrånvaro av samtliga GR-kommuner. 
Motsvarande uppgifter finns ännu inte för 2020, men Stenungsunds kommun förväntas 
fortsättningsvis vara en av de GR-kommuner med allra lägst sjukfrånvaro. 

Samtliga sektorer har en ökad sjukfrånvaro under 2020 förutom sektor samhällsbyggnad, som har 
minskat sin sjukfrånvaro med 0,5 procentenheter sedan föregående mätning. Detta förklaras till stor 
del av att de har haft goda möjligheter till distansarbete under rådande pandemi. Inom kommunen 
är det fortfarande sektor socialtjänst som har högst sjukfrånvaro. 

Löneöversyn 

Löneöversyn 2020 innebar generella ökningar på 2,5 % 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 
jämställdhetsarbete. Yrkesområdena som berörs av 2020 år jämställdhetssatsning är personlig 
assistans och skolsköterskor. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal anställda      
Tillsvidareanställda 2 141 2 127 2 173 2 193 2 201 
ÅA tillsvidareanställda 2 004 1 994 2 050 2 079 2 088 
ÅA tidsbegränsade anställda 208 234 199 190 168 
Totalt antal anställda 2 388 2 406 2 423 2 414 2 391 
Personalomsättning i 
procent * 

17,2% 16,7% 15,3% 13,6% 8,3 % 

Andel kvinnor 82,6 % 82,3 % 81,1 % 81,5 % 81,8 % 
Andel män 17,4 % 17,7 % 18,9 % 18,5 % 18,2 % 
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Medelålder kvinnor 44,7 44,6 44,8 44,8 45,1 
Medelålder män 45,3 45,0 44,9 45,3 45,4 
Medelålder totalt 44,8 44,7 44,8 44,9 45,1 
      
Sjukfrånvaro      
Total sjukfrånvaro i procent 7,4 % *** 7,0 % 6,7 % 6,6 % 8,1 % 
Andel av sjukfrånvaron 60 
dagar eller mer 

- 46,9 % 40,6 % 41,8 % 34,3 % 

Sjukfrånvaron för kvinnor 8,3 % *** 7,8 % 7,4 % 7,2 % 8,8 % 
Sjukfrånvaron för män 3,8 %*** 3,4 % 3,9 % 4,1 % 5,0 % 
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 
år eller yngre 

6,0 % *** 5,1 % 4,6 % 5,4 % 6,1 % 

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 
49 år 

6,9 %*** 6,3 % 6,4 % 5,7 % 7,5 % 

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 
år eller äldre 

8,6 %*** 8,5 % 7,9 % 7,9 % 9,3 % 

Chefer      
Antal kvinnor 100 93 90 92 89 
Antal män 30 30 28 29 25 
Totalt antal chefer 130 123 118 121 114 

 

 2018 
kvinnor 

2018 
män 

2019 
kvinnor 

2019 
män 

2020 
kvinnor 

2020 
män 

Antal anställda       
Sektor utbildning 947 259 947 269 961 255 
Sektor socialtjänst 801 86 794 86 763 89 
Sektor samhällsbyggnad 58 64 50 40 53 39 
Sektor stödfunktioner 156 47 171 49 178 52 
Sjukfrånvaro i procent**       
Sektor utbildning 6,5 % 3,9 % 6,1 % 4,0 % 8,0 % 5,4 % 
Sektor socialtjänst 8,8 % 5,0 % 8,8 % 5,7 % 10,3% 6,4 % 
Sektor samhällsbyggnad 5,5 % 3,3 % 5,5 % 2,2 % 4,1% 2,2 % 
Sektor stödfunktioner 6,0 % 2,7 % 6,1 % 3,8 % 8,0% 2,8 % 
Totalt 7,4 % 3,9 % 7,2 % 4,1 % 8,8% 5,0 % 
       
Sysselsättningsgrad 2017 2018 2019 2020   
Andel med heltidsanställning 69,4 % 72,9 % 76,2 % 77,1 %   
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,2 % 92,7 % 93,8 % 94,0 %   
Andel anställda under 70 % SSG 6,5 % 6,1 % 5,4 % 5,5 %   

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. 
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mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 
Arvoden 3,7 5,7 7,0 7,6 6,6 
Löner 822,8 837,3 854,4 882,2 891,0 
Personalomkostnader 248,8 249,0 258,6 274,9 275,0 
Summa 1 075,3 1 092,0 1 120,0 1 164,7 1 172,6 
Övriga personalkostnader 66,4 73,0 78,8 79,4 78,9 
Personalkostnader totalt 1 141,7 1 165,0 1 198,8 1 244,1 1 251,5 

PERSONALKOSTNADER 

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

Löner och arvoden 

Kostnaderna för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 1 172,6 mnkr, att 
jämföra med 1 164,7 mnkr föregående år. Detta motsvarar en kostnadsökning med 0,7 %. Årets 
löneöversyn uppgick till 2,8 % för perioden april - december. Detta ger en helårseffekt på 2,1 %. 
Diskrepansen mellan löneöversynen och det faktiska utfallet är till stor del kopplad till att 
kommunens arbete med att nyttja personalresurserna optimalt och relativt hög korttidsfrånvaro till 
följd av covid-19. Personalomkostnaderna har också varit lägre, vilket bland annat beror på sänkta 
arbetsgivaravgifter under april-juni. Under 2020 uppgick kostnaderna för arvoden till 6,6 mnkr, en 
minskning med 1,0 mnkr jämfört med 2019. 

Kostnad för semester- och övertidsskuld 

Semester och övertidsskuld består av ej uttagen semester samt ej uttagen ersättning för arbetad 
övertid. Av den totala skulden på 80,0 mnkr utgör 77,5 mnkr ej uttagen semester och 2,5 mnkr 
okompenserad övertid. Jämfört med 2019 har skulden ökat med 7,2 mnkr. Semesterlöneskulden 
ökar i takt med att lönerna ökar. Under året har antalet dagar ökat, vilket antas bero på att det varit 
svårt att ta ut sin semester under pandemin och att färre semesterdagar tagits ut till följd av minskat 
resande under året. 

Kostnad för pensioner 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 545,6 mnkr, vilket är en marginell minskning 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. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
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Resultaträkning 

Belopp i mnkr Kommunkoncernen   Kommunen   

 2019 2020 Not 2019 2020 Not 
Verksamhetens intäkter 651,2 677,9 1 458,3 456,6 2 
Verksamhetens 
kostnader 

-1 980,2 -1 976,1 2,4 -1 877,1 -1 870,0 3 

Jämförelsestörande 
poster 

- -  - -  

Avskrivningar -128,3 -131,2 3 -80,2 -82,8 5 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 457,3 -1 429,4  -1 499,0 -1 496,2  

Skatteintäkter 1 430,4 1 452,9  1 430,4 1 452,9 6 
Generella statsbidrag 150,3 197,9  150,3 197,9 7 
Verksamhetens 
resultat 

123,4 221,4  81,7 154,6  

Finansiella intäkter 3,1 2,6  5,8 5,2 8 
Finansiella kostnader -27,7 -25,5  -19,9 -21,6 9 
Resultat efter 
finansiella poster 

98,8 198,5  67,6 138,2  
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Balansräkning 
Belopp i mnkr Kommunkoncernen   Kommunen   

 2019 2020 Not 2019 2020 Not 
TILLGÅNGAR       
Immateriella tillgångar 18,0 18,0  4,4 8,6 11 
Materiella 
anläggningstillgångar 

2 564,3 2 687,0  1 538,0 1 614,8 12 

- Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

2 053,6 2 226,9  1 237,2 1 371,6  

- Maskiner och inventarier 251,2 262,2  110,7 113,3  
- Pågående projekt 259,5 197,9  190,1 129,9  
Finansiella 
anläggningstillgångar 

28,8 22,8  131,3 125,4 13 

Summa anläggningstillgångar 2 611,1 2 727,8  1 673,7 1 748,8  
       
Förråd 0,7 0,6  0,1 -  
Kortfristiga fordringar 165,3 157,5  142,3 135,2 14 
Kassa och bank 107,8 222,3 5 61,4 165,0 15 
Tomtmark till försäljning 74,6 64,0  74,6 64,0  
Summa 
omsättningstillgångar 

348,4 444,4  278,4 364,2  

       
SUMMA TILLGÅNGAR 2 959,5 3 172,2  1 952,1 2 113,0  
       
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

      

Eget kapital 770,3 995,4 6 321,4 474,0 16 
Varav årets resultat 98,8 198,5  67,6 138,2  
       
Avsättningar       
Avsättningar för pensioner 548,1 549,9  546,0 545,6 17 
Övriga avsättningar 45,0 48,3  4,2 4,7 18 
Summa avsättningar 593,1 598,2  550,2 550,3  
       
Skulder       
Långfristiga skulder 1 080,6 1 079,0 8 720,1 732,4 19 
Kortfristiga skulder 515,5 499,6 9 360,4 356,3 20 
Summa skulder 1 596,1 1 578,6  1 080,5 1 088,7  
       
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

2 959,5 3 172,2  1 952,1 2 113,0  
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PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER 

      

Ansvarsförbindelser 0,3 0,3 10 - -  
Borgensåtaganden 102,9 100,7  566,0 544,8  
Operationella hyres- och 
leasingavtal 

106,8 80,9  209,5 153,0  

Fastighetsinteckningar 11,0 -  - -  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i mnkr Kommunkoncernen   Kommunen   

 2019 2020 Not 2019 2020 Not 
LÖPANDE VERKSAMHET       
Årets resultat 98,8 198,5  67,6 138,2  
Utbetalning för ianspråktagna 
avsättningar 

 -0,5  -0,2 -0,5  

Justering för ej 
likvidpåverkande poster 

109,6 115,8  74,8 94,8 10 

Förändring av 
omsättningstillgångar 

6,6 18,5  -22,1 17,8  

Förändring kortfristiga skulder -2,5 -15,9  -0,3 -4,1 20 
Verksamhetsnetto 212,5 316,4  119,8 246,2  
       
INVESTERINGAR       
Förvärv av immateriella 
tillgångar* 

 -6,0   -5,9  

Förvärv av materiella tillgångar -316,1 -265,7  -232,9 -167,0  
Försäljning av materiella 
tillgångar 

0,5 59,7  0,5 6,3 12 

Investeringsbidrag 15,2 11,7  15,2 11,7  
Förvärv av finansiella tillgångar -5,2 -  - -  
Försäljning av finansiella 
tillgångar 

- -  - -  

Investeringsnetto -305,6 -200,3  -217,2 -154,9  
       
FINANSIERING       
Långfristig upplåning 131,0 16,0  140,0 30,0 19 
Förändring långfristiga skulder -1,4 -17,6  1,7 -17,7 19 
Finansnetto 129,6 -1,6 8 141,7 12,3  
       
Förändring av likvida medel 36,6 114,5  44,3 103,6  
Likvida medel vid årets början 71,2 107,8  17,1 61,4  
Likvida medel vid årets slut 107,8 222,3 5 61,4 165,0 15 
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Noter kommunen 
Not 1. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring 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. Fordringar har upptagits till de 
belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där 
inget annat anges. 

Förändrade redovisningsprinciper 2020 

- Gatukostnadsersättningar 

Tidigare år redovisade kommunen inbetalningar för gatukostnadsersättningar som en skuld på 
balansräkningen med årliga upplösningar på resultatet. Från och med 2020 redovisar kommunen 
gatukostnadsersättningar som en intäkt när inbetalningen sker. Detta är i enlighet med RKR R2 
Intäkter. Årets inbetalningar uppgick till 0,6 mnkr. Tidigare års inbetalningar har korrigerats via det 
egna kapitalet och påverkar detta med 18,3 mnkr. 

- Detaljplaner 

Från och med 2020 redovisar kommunen detaljplaner som en driftkostnad. Tidigare betraktades 
detaljplanearbete som en investeringsutgift och har aktiverats som en del i en investering. Årets 
kostnader för detaljplaner uppgår till 3,3 mnkr. Upparbetade detaljplaner under 2019 har korrigerats 
via det egna kapitalet och påverkar detta med 3,9 mnkr. 

Jämförelsestörande poster 

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

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 skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R 2. 

Övriga intäkter 

VA-anslutningsavgifter och investeringsbidrag 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 anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 
mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Komponentavskrivningar 
tillämpas på fastigheter och tekniska anläggningar. Tillämpningen innebär att en anläggning 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. 
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Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden. 
Normalt beräknas nyttjandeperioden 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 anläggningstillgång och långfristig 
skuld. 

Övriga leasingavtal inom kommunen redovisas som operationella leasingavtal, då avtalstiden för 
fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga leasingavtalens värde bedöms som ringa i 
förhållande till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas som rörelsekostnad. 

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras som operationella då de ekonomiska 
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 huvudmetoden 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 pensionsförpliktelser 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 
kommunens pensionsåtagande enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Kommunen följer 
därmed inte RKR R 10. Motiven för fullfondering 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 6,8 mnkr. Det egna kapitalet hade påverkats med 439,0 mnkr och gett en soliditet på 
43 %. 

Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning och följer RIPS19. 

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 bokslutet 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 ansvarsförbindelser. Kommunen har tagit upp avsättning för deponier som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen och är baserad på en kalkyl gjord 2016. En 
nuvärdesberäkning är gjord och en ny avsättning om 1,0 mnkr gjordes under 2020. 

Avsättning av ålderspension och efterlevandepension för förtroendevalda har beräknats tom 31/12 
2020. Avsättningen och ansvarsförbindelsen avseende förtroendevalda finns med i balansräkningen. 

Sammanställda räkenskaper 

Enligt LKBR ska årsredovisningen innehålla sammanställda räkenskaper för den kommunala 
koncernen. I den kommunala koncernen ingår kommunen tillsammans med bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande. Under året har inga förändringar skett i 
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kommunkoncernens sammansättning. 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. 

Not 2   
Verksamhetens intäkter 2019 2020 
Taxor och avgifter 145,3 138,4 
Hyror och arrenden 42,3 42,0 
Bidrag 144,3 153,8 
Exploateringsintäkter 21,3 10,6 
Övriga intäkter 105,1 111,8 
Summa 458,3 456,6 
   
Not 3   
Verksamhetens kostnader 2019 2020 
Löner och sociala avgifter -1 165,0 -1 172,5 
Pensionsavgifter -71,3 -71,3 
Bidrag -48,0 -44,1 
Externhyror -55,7 -54,8 
Köpta tjänster -338,4 -346,1 
Material samt övriga kostnader -198,7 -181,2 
Summa -1 877,1 -1 870,0 
   
Not 4   
Jämförelsestörande poster 2019 2020 
Jämförelsestörande poster - - 
Summa - - 
   
Not 5   
Avskrivningar 2019 2020 
Avskrivningar immateriella anläggningar -1,1 -1,6 
Avskrivningar byggnader och tekniska 
anläggningar 

-56,8 -59,7 

Avskrivningar maskiner och inventarier -22,1 -21,5 
Nedskrivningar -0,2 -0,0 
Summa -80,2 -82,8 
   
Not 6   
Skatteintäkter 2019 2020 
Preliminär skatteintäkt 1 441,2 1 478,5 
Preliminär slutavräkning innevarande år -11,4 -19,1 
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,6 -6,5 
Summa 1 430,4 1 452,9 
   

409



  43

Not 7   
Generella statsbidrag 2019 2020 
Inkomstutjämningbidrag 72,0 62,2 
Kostnadsutjämningsbidrag -11,0 -25,7 
Regleringsbidrag 18,6 27,4 
Generella bidrag 6,1 54,4 
Kommunal fastighetsavgift 53,3 56,1 
Bidrag för LSS-utjämning 11,3 11,4 
Införandebidrag - 12,1 
Summa 150,3 197,9 
   
Not 8   
Finansiella intäkter 2019 2020 
Utdelning på aktier och andelar 2,5 1,4 
Ränteintäkter 1,4 1,2 
Övriga finansiella intäkter 1,9 2,6 
Summa 5,8 5,2 
   
Not 9   
Finansiella kostnader 2019 2020 
Räntekostnader -6,4 -5,2 
Ränta på pensionsavsättningen -13,3 -16,2 
Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,2 
Summa -19,9 -21,6 
   
Not 10   
Ej likvidpåverkande poster 2019 2020 
Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar 80,2 82,8 
Reavinster/förluster 3,1 10,0 
Avsatt till pension -3,7 -0,4 
Periodisering investeringsbidrag -6,6 -6,2 
Avsättning deponi - 1,0 
Övrigt 1,7 7,7 
Summa 74,7 94,8 
   
Not 11   
Immateriella anläggningstillgångar 2019 2020 
Anskaffningsvärde 5,8 11,5 
Ackumulerade avskrivningar -1,4 -2,9 
Summa 4,4 8,6 
   
Redovisat värde vid årets ingång 2,5 4,4 
Årets aktiveringar 3,0 5,8 
Årets avskrivningar -1,1 -1,6 
Redovisat värde immateriella tillgångar 4,4 8,6 
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Linjär avskrivning tillämpas. 
Avskrivningstider 3-10 år. Genomsnittlig 
nyttjandeperiod 5,0 år. 

  

   
Not 12   
Materiella anläggningstillgångar 2019 2020 
   
Mark och byggnader   
Anskaffningsvärde 2 141,9 2 304,6 
Ackumulerade avskrivningar -897,5 -933,0 
Summa bokfört värde 1 244,4 1 371,6 
   
Linjär avskrivning tillämpas. 
Avskrivningstider 20-50 år. Genomsnittlig 
nyttjandetid 40,7 år. 

  

   
Maskiner och inventarier   
Anskaffningsvärde 325,5 325,9 
Ackumulerade avskrivningar -222,0 -212,6 
Summa bokfört värde 103,5 113,3 
   
Linjär avskrivning tillämpas. 
Avskrivningstider 3-15. Genomsnittlig 
nyttjandetid 10,6 år. 

  

   
Mark och byggnader   
Redovisat värde vid årets ingång 1 213,2 1 244,4 
Årets aktiveringar 111,3 190,9 
Årets avskrivningar -56,8 -59,6 
Nedskrivning/utrangering -0,5 -2,0 
Försäljningar - -1,3 
Omklassificering -22,8 -0,8 
Redovisat värde mark och byggnader 1 244,4 1 371,6 
   
Maskiner och inventarier   
Redovisat värde vid årets ingång 96,8 103,5 
Årets aktiveringar 12,9 32,3 
Årets avskrivningar -22,1 -21,4 
Nedskrivningar/utrangeringar - -1,8 
Försäljningar -0,5 - 
Omklassificering 16,4 0,7 
Redovisat värde maskiner och inventarier 103,5 113,3 
   
Pågående projekt   
Redovisat värde vid årets ingång 84,3 190,1 
Investerat under året 232,9 172,5 
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Aktiverat under året  -229,0 
Justering detaljplaner - -4,0 
Omklassificering - 0,3 
Redovisat värde pågående projekt 190,1 129,9 
   
Pågående projekt har egen not från och 
med 2020. Siffrorna för 2019 har 
korrigerats. 

  

Summa materiella tillgångar 1 538,0 1 614,8 
   
Not 13   
Finansiella anläggningstillgångar 2019 2020 
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 70,9 65,0 
Bostadsrätter 0,9 0,9 
Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 
Summa 131,3 125,5 
   
Not 14   
Kortfristiga fordringar 2019 2020 
Kundfordringar 27,2 31,1 
Statsbidragsfordringar 40,3 50,1 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 43,5 22,8 
Övriga kortfristiga fordringar 31,3 31,2 
Summa 142,3 135,2 
   
Not 15   
Kassa o bank 2019 2020 
Bankkonton 2,2 3,3 
Koncernbank 59,2 161,7 
Summa 61,4 165,0 
   
Not 16   
Eget kapital 2019 2020 
Ingående eget kapital 253,8 321,4 
Justerat eget kapital detaljplaner - -3,9 
Justerat eget kapital 
gatukostnadsersättningar 

- 18,3 
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Årets resultat 67,6 138,2 
Utgående eget kapital 321,4 474,0 
   
Not 17   
Specifikation - avsatt till pensioner 2019 2020 
Intjänad pensionsrätt 297,4 293,6 
Förmånsbestämd ålderspension 72,3 80,5 
Särskild avtals/ålderspension 0,5 0,5 
Pension till efterlevande 4,4 5,4 
PA-KL pensioner 48,6 47,5 
Förtroendevalda 5,3 1,2 
Livränta 10,9 10,4 
Löneskatt 106,6 106,5 
Summa avsatt till pensioner 546,0 545,6 
   
Avsättning för pensioner 2019 2020 
Ingående avsättning, inkl löneskatt 89,6 100,1 
Pensionsutbetalningar -2,2 -2,4 
Nyintjänad pension 8,2 9,4 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,2 2,3 
SAP-R -0,5 - 
Förändring löneskatt 2,8 1,2 
Överfört förtoendevalda till ordinarie 
beräkning 

- -3,9 

Övrig post 0,0 -0,3 
Utgående avsättning 100,1 106,4 
   
Avsättning till pensioner intjänade före 
1998 

2019 2020 

Ingående avsättning, inkl löneskatt 460,2 445,9 
Pensionsutbetalningar -22,0 -22,2 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,7 10,7 
Övrigt -1,2 6,6 
Överfört förtoendevalda till ordinarie 
beräkning 

- -0,5 

Utgående avsättning 445,9 439,2 
   
Summa avsättning pensioner 546,0 545,6 
   
Aktualiseringsgrad 97 %. Kommunen har inga tjänstepensioner med 
visstidsförordnanden. Beräkningsgrund för pensioner framgår av not 1. 

 

   
Not 18   
Övriga avsättningar 2019 2020 
Avsättning för återställande av deponi   
Redovisat värde vid årets ingång 4,4 4,2 
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Nya avsättningar - 1,0 
Ianspråktagna avsättningar -0,2 -0,5 
Summa övriga avsättningar 4,2 4,7 
   
Not 19   
Långfristiga skulder 2019 2020 
Lån i bank och kreditinstitut 620,0 650,0 
Övriga långfristiga skulder 4,4 0,1 
Förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år 

  

Gatukostnadsersättningar 18,3 - 
Anslutningsavgifter 75,8 80,9 
Genomsnittlig nyttjandetid 34,1 år.   
Övriga investeringsbidrag 1,6 1,4 
Genomsnittlig nyttjandetid 24,0 år   
Summa 720,1 732,4 
   
Not 19 a   
Marknadsvärde ränteswappar   
Kommunen använder endast ränteswappar som finansiellt instrument för att säkra ränterisk. Nedan görs en 
beskrivning av vilka säkringsrelationer avseende swappar som fanns utestående på balansdagen. Kommunen 
har inte förtidsinlöst eller förlängt några swapkontrakt under perioden. Alla kommunens lån är upptagna av 
Kommuninvest. 
   
Förfall till räntejustering enligt följande tkr: 2019 2020 
2020 30 000 - 
2021 - 30 000 
2022-2024 80 000 50 000 
Summa 110 000 80 000 
   
Derivat   
Nominellt värde swapkontrakt 110 000 80 000 
Marknadsvärde 105 079 77 457 
Undervärde -4 921 -2 543 
   
Genomsnittlig ränta inkl derivat 1,16 % 0,80 % 
Genomsnittlig ränta exkl derivat 0,48 % 0,39 % 
Räntebindning inkl derivat 1,76 år 2,21 år 
Räntebindning exkl derivat 1,50 år 2,10 år 
   
Motparter swapkontrakt   
Nordea 60 000 30 000 
SEB 50 000 50 000 
Summa 110 000 80 000 
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Räntekostnader 2019 2020 
Räntekostnader totalt 6 394 5 162 
- därav derivat 3 776 2 365 
   
Säkringsinstrumentens påverkan   
Räntesäkringen utgår från finanspolicyns risknivåer. Räntederivaten har möjliggjort att nivåerna avseende 
räntebindning enligt finanspolicyn har kunna uppfyllas. 
   
Not 20   
Kortfristiga skulder 2019 2020 
Leverantörsskulder 94,4 62,5 
Semesterlöneskuld 72,8 80,0 
Personalens skatter och avgifter 18,3 19,9 
Löneskatt 12,0 10,2 
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 137,8 158,4 
Övrigt 25,1 25,3 
Summa 360,4 356,3 
   
Not 21   
Borgensåtaganden 2019 2020 
Stenungsundshem AB 439,9 420,9 
Renova AB, pensionsförpliktelser 0,8 0,8 
Soltak AB 23,2 23,2 
Bostadsrättsföreningar* 86,7 85,4 
Övriga föreningar 15,4 14,5 
Summa 566,0 544,8 
* Borgensåtande gentemot bostadsrättsföreningar år 2019 har reglerats med 
14,5 mnkr jämf med Årsredovisning 2019. 

 

   
Not 22   
Operationella hyres- och leasingavtal   
Framtida hyresavgifter fastigheter 2019 2020 
- som förfaller inom ett år 47,5 46,1 
- som förfaller två till fem år 124,3 94,5 
- som förfaller senare än fem år 25,0 9,2 
Summa hyresavgifter fastigheter 196,8 149,8 
   
Framtida leasing/hyresavgifter övrigt   
- som förfaller inom ett år 3,7 1,0 
- som förfaller inom två till fem år 9,0 2,2 
- som förfaller senare än fem år - - 
Summa övriga leasing/hyresavgifter 12,7 3,2 
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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 nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 
2020-12-31 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 
borgensförbindelse. 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och 
totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Stenungsunds kommuns andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 1 276 027 432 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 345 561 268 kronor. 
   
Not 24   
Räkenskapsrevision   
Den totala kostnaden för kommunrevisionen uppgår till 1 074 tkr varav kostnader för sakkunnigt biträde 
uppgår till 559 tkr. Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 260 tkr och avser kostnader för granskning 
av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 
   
Not 25   
Särredovisningar   
Särredovisningar har upprättats enligt fjärrvärmelagen (2008:263) och finns tillgängliga hos Stenungsunds 
Energi AB, tel 0303-73 10 00, www.stenungsundsenergi.se 
   
Not 26   
Närstående relationer   
Kommunkoncernen har interna transaktioner om 125,6 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   
Inga väsentliga händelser har skett efter 
balansdagen. 
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Noter koncernen 
Not 1   

Verksamhetens intäkter 2019 2020 
Avgifter och hyror 365,9 330,1 
Bidrag 146,8 154,2 
Exploateringsintäkter 21,3 10,6 
Övriga intäkter 117,2 183,0 
Summa 651,2 677,9 
   
Not 2   
Verksamhetens kostnader 2019 2020 
Personalkostnader 1 224,2 1 227,9 
Pensionskostnader 80,2 76,1 
Bidrag 48,0 44,1 
Externhyror 35,4 29,8 
Köpta tjänster 255,5 305,3 
Material samt övriga tjänster 328,8 272,9 
Skattekostnad 8,1 20,0 
Summa 1980,2 1 976,1 
   
Not 3   
Avskrivningar 2019 2020 
Avskrivningar 128,0 131,2 
Nedskrivningar 0,3 0,0 
Summa 128,3 131,2 
   
Not 4   
Skatt på årets resultat 2019 2020 
Aktuell skatt 7,4 16,3 
Uppskjuten skatt 0,7 3,7 
Summa 8,1 20,0 
   
Not 5   
Likvida medel 2019 2020 
Koncernkonto 59,2 161,2 
Bank 48,6 61,1 
Summa 107,8 222,3 
   
Not 6   
Eget kapital 2019 2020 
Ingående eget kapital 671,5 770,3 
Justering eget kapital detaljplaner - -3,9 
Justering eget kapital 
gatukostnadsersättningar, 
anslutningsavgifter 

- 30,5 
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Årets resultat 98,8 198,5 
Utgående eget kapital 770,3 995,4 
   
Not 7   
Avsättningar 2019 2020 
Pensionsavsättningar 548,1 549,9 
Avsättning deponi 4,4 4,7 
Uppskjuten skatt 40,6 43,6 
Summa 593,1 598,2 
   
Not 8   
Långfristiga skulder 2019 2020 
Skulder till banker, kreditinstitut mfl 980,5 996,5 
Övriga långfristiga skulder 100,1 82,5 
Summa 1 080,6 1 079,0 
   
Not 9   
Kortfristiga skulder 2019 2020 
Leverantörsskulder 102,3 78,5 
Skulder till kreditinstitut 113,5 101,1 
Löneskatt 12,0 18,2 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

250,2 178,3 

Övrigt 37,5 123,5 
Summa 515,5 499,6 
   
Not 10   
Ansvarsförbindelse 2019 2020 
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 138,2 mnkr. Den enskilt största posten som bidrar 
till överskottet är det extra statsbidrag om 44,0 mnkr kommunen erhöll under första halvåret av 
2020 för att kompensera för det skattebortfall som prognostiserades under våren. Skattebortfallet 
blev emellertid inte lika stort som befarades eftersom inkomstskatteintäkterna landade på en högre 
nivå än väntat. Skatter och bidrag uppvisar ett sammantaget budgetöverskott om 23,8 mnkr. Statliga 
bidrag för att kompensera kommunens kostnader för sjuklöner under coronapandemin påverkar 
resultatet med 17,8 mnkr. Försäljning av exploateringsfastigheter redovisar en nettovinst om 5,8 
mnkr. Utfallet för pensioner är 5,2 mnkr lägre än budgeterat. Övriga avvikelser presenteras mer 
detaljerat i den ekonomiska analysen av kommunen samt i varje sektors verksamhetsberättelse. 

ÖVERGRIPANDE 

"Kommunövergripande" har en positiv avvikelse gentemot budget på totalt 30,4 mnkr. Orsaken till 
överskottet är i huvudsak att de centrala medel som avsatts till volymförändringar, löneökningar och 
ökade driftskostnader för investeringar inte ianspråktagits i den utsträckning som budgeterats. Den 
sammantagna budgetavvikelsen avseende detta är 32,0 mnkr. 

Personalrelaterade kostnader redovisar för året en negativ budgetavvikelse på 3,3 mnkr. Avvikelsen 
beror på att semesterlöneskulden ökat med 7,2 mnkr. Ökningen består av tre delar; antalet sparade 
dagar har ökat, varje sparad dag är värd mer till följd av löneökningar och ett högre PO-pålägg. 
Antalet sparade dagar har ökat med närmare 2 000 dagar, vilket går i strid med kommunens arbete 
med att minska antalet sparade dagar. En trolig anledning till ökningen är att det inom vissa 
verksamheter varit svårt att ta ut sin semester i lika stor uträckning som vanligt pga. pandemin. 
Kostnader för företagshälsovård och personalinsatser har emellertid en positiv budgetavvikelse om 
2,0 mnkr. 

I de övergripande kostnaderna redovisas även kostnaderna för räddningstjänst. Dessa är högre än 
budgeterat till följd av att Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds kostnader för löner, pensioner 
och köpta tjänster inom såväl den operativa som administrativa delen överskridit budget. 

SEKTORERNA 

Under 2020 redovisar samtliga sektorer ett budgetöverskott. Detta är ett trendbrott efter två år av 
budgetunderskott. Årets samlade budgetöverskott är 39,6 mnkr, vilket kan jämföras med ett 
underskott om 32,7 mnkr föregående år. Stor del av överskottet är direkt eller indirekt kopplat till 
pandemin samt att ett antal åtgärder genomförts under året för att nå en ekonomi i balans, vilket 
bidrar till det starka resultatet. Störst avvikelse återfinns inom sektor socialtjänst, 19,7 mnkr, och 
beror främst på lägre personalkostnader inom vård och omsorg och funktionshinder. De låga 
personalkostnaderna beror på flera orsaker, bland annat ett aktivt arbete med att nyttja 
personalresurserna optimalt vilket underlättat när sjukskrivningarna varit högre pga. covid-19 samt 
vakanta chefstjänster. Vidare har dagverksamheten inom äldreomsorgen tvingats hålla stängt till 
följd av pandemin. Sektor utbildning redovisar ett överskott om 12,1 mnkr där gymnasiet och 
förskolan står för det största överskottet. Samtliga verksamheter har haft lägre personalkostnader till 
följd av pandemin. Sektor samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 1,1 mnkr och beror bland 
annat på lägre kostnader för vinterväghållning, lägre kostnader för gatubeläggningsunderhåll samt 
lägre kostnader för färdtjänstresor. Sektor stödfunktioner redovisar ett överskott om 6,7 mnkr. 
Överskottet kan främst härledas till lägre kostnader för Soltak AB samt lägre personalkostnader 
kopplat till sjukfrånvaro och tillfälligt vakanta tjänster samt försäljning av fastigheten Tveten. 

FRAMTIDSBEDÖMNING SEKTORERNA 

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

Driftredovisning, mnkr Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

Budgetavvikelse 

Politisk verksamhet -11,3 -10,7 -10,8 -9,4 1,4 
Kommunövergripande -60,4 -30,6 -73,8 -43,5 30,4 
      
Sektor utbildning      
Sektorsövergripande -9,5 -13,8 -9,5 -15,8 -6,3 
Förskola -156,8 -151,4 -153,5 -148,4 5,0 
Grundskola -304,2 -311,6 -304,6 -300,5 4,0 
Staben -58,7 -58,9 -59,0 -57,7 1,3 
Gymnasium -107,7 -109,3 -112,6 -106,7 6,0 
Särskola -23,2 -22,1 -23,8 -22,5 1,3 
Kompetens och utveckling -29,3 -27,7 -31,9 -29,2 2,6 
Kultur och fritid* -40,6 -40,6 -76,0 -77,9 -1,9 
Summa -730,0 -735,3 -770,8 -758,7 12,1 
      
Sektor socialtjänst      
Sektorsövergripande** - -8,7 -9,8 -8,1 1,8 
IFO -106,6 -117,7 -109,5 -111,1 -1,6 
Funktionshinder -160,4 -156,6 -143,8 -135,2 8,6 
Vård och omsorg -241,0 -255,3 -262,0 -251,0 11,0 
Summa -*508,0* -529,6 -525,1 -505,4 19,7 
      
Sektor samhällsbyggnad      
Samhällsbyggnad* -89,3 -91,1 -52,1 -51,0 1,1 
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0 
VA-
verksamheten(avgiftsfinansierad) 

0 0 0 0 0 

Summa -89,3 -91,1 -52,1 -51,0 1,1 
      
Sektor stödfunktioner      
Stabsfunktioner -72,7 -77,7 -85,8 -79,4 6,4 
Fastighet (inäktsfinansierad) 0,2 0,5 0 -1,3 -1,3 
Servicefunktionen*** -51,1 -50,7 -88,0 -86,4 1,6 
Summa -123,6 -127,9 -173,7 -167,0 6,7 
      
Kalkylerad kapitalkostnad 105,6 98,6 113,3 100,4 -12,9 
Avskrivningar -82,7 -80,2 -91,3 -82,8 8,5 
      
Nettokostnad -1 499,8 -1 447,9 -1 584,4 -1 517,5 66,9 
      
Finansverksamheten 1 529,6 1 497,4 1 607,7 1 649,7 42,0 
Reavinst fastighetsförsäljningar 0 18,1 0 5,9 5,9 
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Årets resultat 29,8 67,6 23,4 138,2 114,8 

* Anläggning övergick från sektor samhällsbyggnad till kultur och fritid under sektor utbildning 1/1 2020. 

** Sektorsövergripande sektor socialtjänst har egen ram från 1/1 2020. 

*** Servicefunktionen innefattar måltid, vaktmästeri, städ och park från 1/1 2020. 
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Investeringsredovisning 
Stenungsunds kommun har under 2020 investerat för 165 mnkr. Det är 60 mnkr lägre än 2019. Under 
året har stora byggnationer pågått så som LSS gruppbostad i Svenshögen, nybyggnation av 
Brudhammars förskola, tillbyggnad av Spekeröds förskola, Hallerna idrottshall och skola samt 
påbörjan av till- och ombyggnation Stora Höga skola F-6. 

I kommande planeringsperiod har kommunen en hög investeringsvolym och det planeras för stora 
byggnationer i lokaler och infrastruktur. 

Investeringar delas in i 

 Större investeringar 

 Lokaler 

 Sektorernas årliga löpande investeringar 

 Övriga investeringar inom samhällsbyggnad 

 Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten 

Löpande årliga investeringar är sektorernas återinvesteringar i främst inventarier. Övriga 
investeringar är av engångskaraktär, tex resecentrum och spontning/muddring av kajen. 
Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten är de som ska finansieras genom 
verksamhetens intäkter i form av avgifter från kunder, bland annat vatten och avloppsavgifter. 

Under 2020 investerade Stenungsunds kommun för netto 165 mnkr. Brutto uppgick investeringarna 
till 177 mnkr. Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 317 mnkr vilket innebär en avvikelse på 161 
mnkr. Budgetavvikelsen beror både på försenade projekt inom infrastruktur och resecentrum samt 
för året lägre utbetalningar än prognostiserat för Stora Höga skola. 

Svenshögens LSS-boende är färdigt. Första spadtaget togs i augusti 2019 och kommunen tog över 
lokalen i juni 2020. Boendet rymmer sex lägenheter samt personalutrymmen och inflyttning skedde 
under september. Total kostnad för projektet uppgår till 23,6 mnkr vilket är 2,4 mnkr lägre än 
budgeterat. Avvikelsen beror i sin helhet på lägre kostnader i projekteringsfasen. 

Brudhammars förskola är färdig och togs i drift i juni 2020. Projektkostnaden uppgår till 58,1 mnkr 
vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för ändrings- 
och tilläggsarbeten samt lägre projekteringskostnader. 

Utbyggnaden av Spekeröds förskola färdigställdes under sommaren 2020. Befintlig förskola har 
byggts ut från fem till åtta avdelningar och invändiga ombyggnationer har utförts. Bland annat har 
matsalen blivit större för att ge plats åt det ökade barnantalet. Totalt har projektet kostat 18,9 mnkr, 
vilket är 2,4 mnkr lägre än budgeterat. Det beror till största delen på lägre kostnader för ändrings- 
och tilläggsarbeten. 

Hallernaskolan kompletteras med ny fullskalig idrottshall som kan delas in i tre undervisningssalar 
samt sex omklädningsrum. Byggnaden är slutbesiktigad och kommer användas i undervisning från 
och med 2021. Ekonomiskt är projektet i sin slutfas med ett utfall på 57,6 mnkr. Prognosen är positiv 
och uppgår till 59,5 mnkr, vilket innebär lägre kostnader om 4,5 mnkr mot budget. Den positiva 
avvikelsen beror på billigare materialval, lägre kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten samt lägre 
kostnader för projektering. 

Tillbyggnaden av Stora höga F-6 är i full gång. Just nu pågår markarbeten samt förberedelse för 
bottenplatta. Under hösten har den tillhörande vändslingan samt grusparkeringen färdigställts och 
innan jul avslutades det nya skolområdet med lekplats på Emilsplan. Allt går enligt tidsplan och total 
prognos för projektet uppgår till 100,0 mnkr. 
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Under året har projekt Resecentrum gått fram enligt planering med utformningsarbete samt samråd 
på detta förslag. Utredningar såsom trafikanalyser och geoteknikundersökningar har legat till grund 
för förslaget. Samordning med Västtrafik och Trafikverket av respektive parts delar fortgår, och 
tidplanen med ett öppnande av nya resecentrum hösten 2025 är fortfarande aktuell. 

Under inledningen av året genomfördes spontningsarbeten i hamnen. Detta är en förutsättning för 
att i nästa steg kunna muddra. Spontningen involverade och påverkade gångvägen längs med kajen 
men var klar enligt plan i mars månad. Under tiden har tillstånd sökts för att kunna dumpa 
muddringsmassor, som är nästa steg i projektet. Här har verksamheten fått avslag från Länsstyrelsen 
som har överklagats. 

Investeringsredovisning Investeringar sedan projektets start Årets investeringar 

tkr Beslutad 
totalbudget 

Ack 
Utfall 

Avvikelse Budget 2020 Utfall 
2020 

Budgetavvikelse 
Utfall 2020 

Större investeringar       
Gruppboende LSS 
Svenshögen 

26 000 23 590 2 410 8 570 6 058 2 512 

- inventarier    550 383 167 
Brudhammar förskola 58 980 58 144 836 7 673 8 453 -780 

- inventarier    2 400 2 271 129 
Spekeröds förskola, 
utbyggnad 

21 300 18 934 2 366 12 547 10 188 2 359 

- inventarier    800 716 84 
Hallerna idrottshall och 
skola 

64 000 57 619 6 381 35 172 28 731 6 441 

- inventarier    1 180 1 174 6 
Stora Höga skola F-6 100 000 14 238 85 762 30 196 13 756 16 440 

Resecentrum 181 000 11 150 169 850 17 188 5 286 11 902 

Spontning muddring kaj    15 333 12 637 2 696 

IT-investeringar    6 564 2 178 4 386 
Markinköp    21 140 0 21 140 
Investeringsreserv    1 650 0 1 650 
       
Lokalinvesteringar    55 623 34 954 20 669 

Sektor utbildning    12 991 9 471 3 520 
Sektor socialtjänst    2 491 2 209 282 
Sektor stödfunktioner    3 837 2 310 1 527 
Sektor samhällsbyggnad    22 953 9 287 13 666 
Investeringsbidrag     -200 200 
       
Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

      

VA    25 812 20 208 5 604 
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Avfall    9 264 179 9 085 
Exploatering       
Gata    20 500 4 383 16 117 
Gata inkomster    -8 700   
VA anslutningsavgifter    -10 100 -11 538 1 438 

VA utgifter    16 000 2 204 13 796 
Projekteringskostn 
exploatering 

   5 700 0 5 700 

Summa 
Nettoinvesteringar 2020 

451 280 183 675 267 605 317 334 165 298 160 736 

       

Not: Budgetjusteringar under året 

2019-08-19 

Kommunstyrelsen beslutar att investera i en ny konstgräsplan för Stenungsunds IF på Doterödsområdet. 
Investeringskostnaden uppgår till 4 000 tkr och föreslås tas från investeringsreserven 2019. Beslutet gäller 
under förutsättning att avtal träffas mellan kommunen och Stenungsunds IF innan beslut verkställs som 
reglerar exempelvis drift, underhåll och ansvarsfrågor kopplade till konstgräsplanen. Medlen från 
investeringsreserven flyttas med till investeringsbudget 2020 och verkställs under detta år. 

2020-02-10 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för projektet förtätning av Nösnäsgymnasiet från 6 180 tkr till 8 
580 tkr. Budgetökningen med 2 400 tkr finansieras med medel från investeringsreserven. 

2020-02-10 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten med 4 300 tkr till en total investeringsbudget om 8 500 tkr för 
byggnation av varmförråd för uthyrning till SBRF. Budgetökningen finansieras genom investeringsreserven. 

2020-03-05 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för ombyggnation av Ucklumskolan för att möjliggöra en ny 
förskoleavdelning i Ucklum, från 1 500 tkr till 2 650 tkr. Budgetökningen med 1 150 tkr finansieras med medel 
från investeringsreserven. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Sektor utbildning 
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 från och med 2020, utöver 
bibliotek, allmänkultur och ungdomsverksamhet även 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. 

 2018 2019 2020 
Intäkter 634 424 615 377 627 152 
Kostnader -1 398 649 -1 350 662 -1 385 889 
- varav Personalkostnader -602 044 -620 126 -640 607 
- varav Lokalkostnader -122 152 -120 754 -120 547 
Netto -764 225 -735 285 -758 737 
Budgetram 750 455 729 954 770 813 
Avvikelse -13 770 -5 331 12 076 
Nettokostnadsutveckling 5% -4% 3% 

 

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse 
Sektorsövergripande 9 526 15 835 -6 309 
Förskola 153 476 148 429 5 047 
Grundskola 304 560 300 546 4 014 
Staben 59 001 57 691 1 310 
Gymnasieskola 112 624 106 662 5 962 
Grund- och gymnasiesärskola 23 765 22 476 1 289 
Kompetens och utveckling 31 868 29 236 2 632 
Kultur och Fritid 75 993 77 871 -1 878 
Summa sektor utbildning 770 813 758 746 12 076 

EKONOMISKT RESULTAT 

Sektor utbildning redovisar ett överskott om 12 076 tkr för 2020. Resultatet för samtliga 
utbildningsverksamheter och för staben är positivt medan det sektorsövergripande ansvaret samt 
Kultur och Fritid redovisar negativa resultat. På det sektorsövergripande ansvaret är det kostnaden 
för skolskjutsar, intäkten från statsbidraget för maxtaxa samt en avskrivning av en fordran på 
Migrationsverket som utgör underskottet. Inom Kultur och Fritid är det förlorade intäkter på grund 
av covid-19 på Stenungsund Arena samt på kulturhuset Fregatten som ger det negativa resultatet. 
Under våren 2020 prognostiserade sektorn ett underskott och aviserade då en rad åtgärder för att få 
ekonomin i balans. Samtliga åtgärder har genomförts. 

Nettokostnaden för sektor utbildning har ökat med 3% jämfört med 2019. Det beror på att idrott och 
anläggning från och med 2020 ingår i sektorn under kultur och fritid. Jämfört med 2019 har 
nettokostnaden sjunkit för både grundskolan och gymnasiet när den redovisade kostnaden justerats 
för avtalsmässig lönerörelse och organisatoriska förändringar. Motsvarande kostnad har ökat inom 
förskolan. I både grundskolan och gymnasiet är det lägre personalkostnader som ligger till grund för 
den minskade nettokostnaden. Inom gymnasiet har dock ökade kostnader för köpta platser delvis 
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kompenserat de lägre personalkostnaderna. Gymnasiet har haft en relativt stor volymökning 2020 
och även grundskolan har en liten volymökning. Inom förskolan har volymerna varit oförändrade och 
kostnadsökningen beror till största del på satsningen på mindre barngrupper som finansieras via 
statsbidrag men även på arbetet med att anställa en större andel förskollärare. 

Covid-19 har påverkat sektorns resultat på flera sätt. Inom Kultur och Fritid har intäkterna sjunkit 
både avseende uthyrning av lokaler och avseende badavgifter. Inom utbildningsverksamheten finns 
den mest påtagliga påverkan i personalkostnaderna som ligger lågt jämfört med föregående år. Ökad 
frånvaro bland barn och elever har inneburit ett begränsat behov av att ersätta frånvarande 
personal. Distansundervisning har lett till minskade kostnader för material på de praktiska 
utbildningarna samtidigt som det lett till en viss kostnadsökning för digitalisering. Även andra 
kostnader såsom representation, kurser och konferenser samt resor ligger under budget. De relativt 
låga kringkostnaderna är en konsekvens av ett restriktivt ekonomiskt förhållningssätt. 

Förskolan 

Förskolan redovisar ett överskott om 5 047 tkr. Av förskolans 16 enheter har 11 av enheterna ett 
positivt resultat. Enheternas överskott beror främst på svårigheten att rekrytera förskollärare och att 
förskollärartjänster ersatts med visstidsanställningar som haft lägre lönekostnader. Covid-19 har 
bidragit till det positiva utfallet då förskolan haft sänkta lönekostnader på grund av sjukfrånvaro och 
på ett begränsat behov av vikarier då frånvaron varit hög även bland barnen. Det digitala verktyget 
Planering förskola har bidragit till en tydlighet för hur beläggningen ser ut över dagen, vilket gett en 
bra bild av vikariebehovet. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan har haft en positiv 
påverkan på verksamheten samtidigt som den högre personaltätheten även bidragit till ett minskat 
vikariebehov. Vidare har en fristående aktör inom pedagogisk omsorg inte längre någon verksamhet i 
kommunen, vilket påverkat kostnaden för köp av verksamhet med 1 000 tkr. Utöver det finns ett 
överskott på grund av barnomsorgstaxor samt att övriga verksamhetskostnader inte använts till fullo. 

Grundskolan 

Grundskolan redovisar ett överskott om 4 014 tkr för 2020. Överskottet beror till stor del på 
minskade personalkostnader jämfört med 2019. De minskade kostnaderna är en konsekvens av 
åtgärder som grundskolor som inte har en ekonomi i balans genomfört under året. Minskningen kan 
också kopplas till covid-19 som inneburit ökad frånvaro i kombination med begränsade möjligheter 
att hitta ersättare. Grundskolans intäkter uppgår till 7 700 tkr över budget och beror till hälften av 
ökade interna intäkter som motsvaras av kostnader. Övriga avvikelser beror på statsbidrag över 
budget däribland för lärarassistenter och bidrag från välfärdsmiljarderna. Ett budgetöverskott på 
riktade statsbidrag får oftast begränsad eller ingen effekt på det slutliga resultatet då den ökade 
intäkten i princip alltid motsvaras av en ökad kostnad. Överskottet under övriga 
verksamhetskostnader beror på de medel om 3 000 tkr som avsatts i budgeten för att finansiera 
förväntade budgetunderskott på Kristinedalskolans båda enheter samt på Ucklumskolan. Det 
sammantagna underskottet för de tre enheterna är 2 524 tkr och det ryms därmed inom den budget 
som avsatts. 

Gymnasiet 

Gymnasiet redovisar ett överskott om 5 962 tkr för 2020. Överskottet beror i huvudsak på att den 
elevökning som skett under hösten lett till ökad fyllnadsgrad i klasserna och därmed en mer effektiv 
verksamhet. En del av överskottet beror på ersättning från annan kommun avseende 
avvecklingskostnader inom introduktionsprogrammet. Vidare har covid-19 påverkat kostnader 
avseende material på de praktiska utbildningarna samt kostnader för kompetensutveckling och resor 
positivt. Gymnasiets intäkter överskrider budget och det beror på högre bidrag från stat och region 
än budgeterat. Trots den elevökning som varit under hösten så har kostnaden för arbetskraft endast 
ökat marginellt. Jämfört med förra året har gymnasiets kostnader för arbetskraft sjunkit och det 
beror på avvecklingen av språkintroduktionen inom introduktionsprogrammet samt på 
personalanpassningar inom bibliotek och IT. De relativt låga personalkostnaderna har också en 
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koppling till covid-19 även om den kopplingen inte är så stark i gymnasieverksamheten som i 
exempelvis förskolan. Kostnaden för skolskjutsar avseende elever i gymnasiet har ökat i takt med att 
antalet Stenungsundselever som läser på annan ort ökat. Budgeten har förstärkts med 1 000 tkr 
under året och gymnasiet har gjort den anpassningen inom verksamhetens budgetram. Den 
minskade kostnaden för material som covid-19 medfört kommer att leda till en ökad kostnad när den 
fysiska undervisningen kommer igång igen. 

Kompetens och Utveckling 

Verksamheten kompetens och utveckling redovisar ett överskott om 2 632 tkr. Resultatet för 
arbetsmarknadsenheten och för vuxenutbildningen är positivt medan resultatet för enheten för 
nyanlända utgörs av ett underskott. Arbetsmarknadsenheten fick under hösten ett statligt bidrag 
avseende ferieplatser om 800 tkr, vilket i huvudsak utgör den positiva avvikelsen där. Överskottet på 
vuxenutbildningen beror på intäkter från GR, interkommunal ersättning över budget samt att en 
tredje utbildning startats inom ramarna för yrkeshögskolan. Överskottet dämpas något av att 
verksamheten haft dubbla chefslöner under en del av året samt att covid-19 påverkat efterfrågan på 
uppdragsutbildningar negativt. Underskottet inom enheten för nyanlända beror dels på 
reparationskostnader i samband med att fastigheter lämnats och dels på att en fordran på 
Migrationsverket reglerats. 

Kultur och Fritid 

Kultur och Fritid redovisar en negativ avvikelse från budget om 1 877 tkr. Underskottet är nästan 
uteslutande relaterat till covid-19 och handlar framför allt om minskade intäkter på Stenungsund 
Arena men även på kulturhuset Fregatten. Underskottet dämpas av överskott inom kultur- och 
fritidsverksamheterna som bland annat beror på vakanta tjänster samt på en engångsintäkt kopplad 
till utställningen av Lars Lerin. Till följd av pandemin har Kultur och Fritid betalat ut 1 000 tkr i extra 
stöd till föreningar. Kostnaden har ingen resultatpåverkan då den kompenseras av en intern intäkt. 

Staben 

Stabsfunktionen redovisar ett överskott om 1 300 tkr. Överskottet beror på att personalkostnaden 
inom barn- och elevhälsan varit lägre till följd av vakanser och sjukskrivningar i personalgruppen. 
Administrationen redovisar ett underskott på 1 200 tkr. Underskottet beror på personal och IT-
kostnader utöver budget. Enheten för flerspråkighet har ekonomin i balans. 

Grund- och gymnasiesärskolan 

Särskolan redovisar ett resultat om 1 298 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster inom 
grundsärskolan under vårterminen men också på ett ökat antal sålda platser under höstterminen. 
Covid-19 har bidragit till relativt låga personalkostnader då personal som varit frånvarande inte 
ersatts med vikarier i samma utsträckning som under normala förhållanden. Under höstterminen har 
antalet köpta platser inom gymnasiesärskolan ökat vilket påverkat resultatet negativt. I 
grundsärskolan har personalkostnaderna ökat under höstterminen beroende på det ökade antalet 
sålda platser och därmed ökade antalet elever. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Coronapandemin har präglat 2020 och påverkat sektorns alla verksamheter i olika utsträckning. 
Anpassning till nya rekommendationer och direktiv har utmanat såväl chefer som personal. Tidigt i 
pandemin säkerställdes att sektorn skulle ha förmåga att hantera pandemins utveckling. 
Riskbedömningar och kommunikationsinsatser skedde i nära dialog med de fackliga 
organisationerna. Distansundervisning infördes med kort varsel helt, eller delvis, på både 
Nösnäsgymnasiet och vuxenutbildningen. Det snabba införandet möjliggjordes till stor del av kunniga 
och engagerade medarbetare. När pandemin har lättat kommer erfarenheterna från 
distansundervisningen även fortsättningsvis att användas i samband med digitalisering och utveckling 
av verksamheternas arbetssätt. 
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Kultur och Fritids verksamhet har drabbats hårt av restriktioner och direktiv. Möjligheterna att 
besöka kulturhuset Fregatten, Stenungsund Arena, Hasselgården och Stora Högagården har tidvis 
varit mycket begränsade. Även arrangemang och upplevelser har ställts in och alla har drabbats; 
allmänhet, föreningsliv, barn, ungdomar och äldre. Trots innovativa lösningar som exempelvis 
utomhusverksamhet och digitala möten är avbräcket kännbart. 

Under 2020 har sektor utbildning fortsatt implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) med tre temaområden; Lärandeprocesser, Trygghet och trivsel samt Mål och resultat. Fokus är 
uppföljning, analys, rapportering och återkoppling som grund för utveckling. Inom varje område 
genomförs kvalitetsdialoger och kvalitetsanalyser från enhets- till sektornivå. Nu använder, förutom 
förskola, grundskola och gymnasiet, även Kompetens och utveckling samt Kultur och Fritid denna 
modell för att analysera och utveckla verksamheten. 

Arbetet med lokalförsörjning är ett ständigt pågående arbete i en kommun som växer. Prognoser, 
behov av platser och byggnation ska vara i balans med verksamheten. Under året invigdes 
Brudhammars förskola med 10 avdelningar samt natt- och helgverksamhet. Hallernaskolan 
expanderar och förutom att en ny byggnad inkluderande såväl klassrum som idrottshall, 
färdigställdes under året, tog man över Hallerna förskolas lokaler. Hallerna förskola har, i väntan på 
att en ny förskola ska bli klar, tillfälliga lokaler. Spekeröds förskola har byggts ut med fler avdelningar. 
Även Ucklums förskola har fått nya lokaler under året. 

En stor elevökning på Nösnäsgymnasiet hösten 2020 innebar en möjlighet att optimera klasserna och 
därmed öka effektiviteten i verksamheten. Under året togs beslut om skolval och skolplacering som 
innebär att även grundskolan har möjlighet att arbeta med att optimera skolor och klasser. 

Under året har förvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete kring elever i behov av särskilt stöd. 
Syftet är att skapa lärmiljöer som möter olika förutsättningar och behov så nära den ordinarie 
verksamheten som möjligt och med möjlighet till inkludering i ordinarie undervisningsgrupper. 

Ett projekt i syfte att förbättra möjligheterna för arbetssökande och försörjningsstödstagare att nå 
självförsörjning eller meningsfull sysselsättning påbörjades under hösten. Processer kartläggs och 
analyseras för att, med individen i centrum, nå målet ”fler i sysselsättning eller självförsörjning” på 
ett snabbare och mer effektivt sätt. 

Under året har en ny modell för anmälan av kränkning och trakasserier implementerats. Dessutom 
har ett nytt system för anmälan av incidenter och klagomål införts. Sammantaget underlättas och 
säkerställs nu såväl anmälan som utredning och åtgärder. 

FRAMTID 

Arbetet med att utveckla och implementera det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer 
fortsätter. 

Arbetet med tidiga insatser och mindre barngrupper i förskolan är ett prioriterat område under 2021. 
Genom att skapa förutsättningar i mindre sammanhang och med ett språkutvecklande arbetssätt är 
syftet att öka barns måluppfyllelse och stärka deras möjlighet att på sikt klara sig bra i grundskola och 
gymnasium. Avgörande för måluppfyllelse och framtida försörjning är tidiga insatser vilket mindre 
barngrupper främjar. 

Det arbete som påbörjats med att organisera för särskilt stöd och skapa lärmiljöer som möter olika 
förutsättningar och behov så nära den ordinarie verksamheten som möjligt fortsätter framöver. Det 
är viktigt att organisera utbildningsverksamheten så att utbildningsväsendet inte bidrar till att 
förstärka segregationen i samhället. 

Under våren 2021 påbörjas arbetet med att få fler människor i sysselsättning/självförsörjning 
snabbare och mer effektivt med individen i centrum. Syftet med detta arbete är även här att 
motverka utanförskap och segregation. 
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Sektorn kommer att ha fortsatt fokus på arbetet med att skapa och vidareutveckla attraktiva 
arbetsplatser/arbetsgivare med fokus på bland annat arbetsmiljö. 

2021 blir ett år med ungdomarna i fokus. Förutom att kommunfullmäktige beslutat att genomföra 
årliga ungdomsdialoger satsar sektorn på att möta ungdomarna där de befinner sig för att coacha 
ungdomar i riskzon. Målet är att fler ungdomar ska slutföra sin utbildning vilket påverkar deras 
möjligheter att få ett arbete och ett gott liv. 

Grundskola 2018 2019 2020 
Antal elever    
Förskoleklass 331 325 341 
Årskurs 1-3 992 986 961 
Årkurs 4-6 1 037 1 024 1 041 
Årskurs 7-9 1 043 1 058 1 061 
Fristående skolor F-9 193 202 184 
Interkommunala grundskoleplatser F-9 38 27 49 
Antal folkbokförda barn 6-15 år (31 december) 3 588 3 614 3 655 
    
Antal elever per lärare 2017 2018 2019 
Förskoleklass 21,4 19,2 22,3 
Grundskolan 11,7 11,8 12,3 
    
Förskola    
Antal barn 2018 2019 2020 
Kommunala förskolor 1 097 1 093 1 093 
Pedagogisk omsorg 18 17 19 
Fristående förskolor 260 259 260 
Fristående Pedg omsorg 17 27 20 
Interkommunala förskoleplatser 14 16 15 
Summa 1 406 1 412 1 407 
    
Inskrivna barn per årsarbetare 2017 2018 2019 
Förskola 4,7 5,1 4,9 
Fritidshem 20,8 21 19,4 
Pedagogisk omsorg 5,0 4,3 5,5 

 

Gymnasieverksamhet 2018 2019 2020 
Fördelning köpta platser, december    
-kommunala gymnasieskolor inom GR 173 170 158 
- andra kommunala/ldt gymnasieskolor 52 50 40 
- fristående gymnasieskolor 133 159 178 
Totalt 358 379 376 
Kommunfördelning %, Nösnäsgymnasiet, december    
Stenungsund 52 53 54 
Tjörn 27 28 27 
Orust 13 14 14 
Övriga 8 5 5 
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Totalt antal elever 1 211 1 217 1 311 
Skolverkets nyckeltal (avser läsåret 2018/19)    
Antal elever per lärare (heltidstj) 2017 2018 2019 
Nösnäsgymnasiet 9,9 9,6 10,3 
Riket 11,7 11,9 12,1 
Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever    
med examen eller studiebevis, Nösnäsgymnasiet 14,1 13,4 13,4 
Riket 14,1 14,3 14,4 

 

Kompetens och utveckling 2018 2019 2020 
Vuxenutbildningen    
Antal poäng/timmar i kommunal vuxenutbildning 215 000 211 600 301 200 
Antal personer, SFI 476 435 419 
Antal högskoleprogram 1 2 2 
Antal elever i annan kommun 95 99 48 
Antal elever inom särvux 27 26 24 
Antal elever på Yrkeshögskolan 26 79 77 
Integrationsavdelningen    
Mottagna nyanlända 81 70 23 
Arbetsmarknadsenheten    
Feriearbeten 245 167 171 

 

Kultur och Fritid 2018 2019 2020 
Antal besök på kulturhuset 334 465 337 851 249 514 
Antal arrangemang 717 999 608 
Antal utställningar 10 10 6 
Antal besök till biblioteket 181 800 170 600 170 000 
Antal utlån 257 900 238 000 215 200 
Antal besök på fritidsgårdar 10 151 13 127 13 163 
Antal registrerade föreningar 64 93 95 
Varav bidragsberättigade 57 89 89 
Varav med anläggningsstöd 22 23 26 
Lokalt aktivitetsstöd i timmar 182 500 189 617 197 917 
Antal besök i simhallen Ombyggnation 74 587 82 450 
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Sektor socialtjänst 
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 exempelvis 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. 

 2018 2019 2020 
Intäkter 134 568 136 532 138 589 
Kostnader -654 110 -666 084 -643 974 
- varav personalkostnader -421 136 -431 887 -423 921 
- varav lokalkostnader -43 479 -40 569 -41 358 
Netto -519 542 -529 552 -505 385 
Budgetram 505 330 508 066 525 090 
Avvikelse -14 212 -21 486 19 705 
Nettokostnadsutveckling 0% 2% -5% 

 

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse 
Sektorsövergripande 9 817 8 052 1 765 
Individ och familjeomsorg 109 504 111 114 -1 610 
- varav försörjningsstöd 22 488 23 608 -1 120 
Funktionshinder 143 791 135 207 8 584 
Ordinärt boende 114 801 104 888 9 913 
Kommunal hälso- och sjukvård 38 812 38 273 539 
Särskilt boende 108 365 107 851 514 
Summa Sektor Socialtjänst 525 090 505 385 19 705 

EKONOMISKT RESULTAT 

Årets resultat för sektor socialtjänst är positivt och uppgår till 19 705 tkr, vilket motsvarar 3,8 % av 
sektorns nettobudget. Nettokostnadsutvecklingen för sektorn är -4,7 % och beror främst på 
minskade personalkostnader och minskade kostnader för köpta platser inom IFO och 
Funktionshinder. 

Vård och omsorg redovisar ett överskott motsvarande 10 968 tkr, vilket fördelas på särskilt boende 
(SÄBO), ordinärt boende och kommunal hälso- och sjukvård. 

SÄBO visar ett positivt resultat på 514 tkr där verksamheten erhållit statsbidrag på 1 800 tkr. Ordinärt 
boende visar ett positivt resultat på 9 913 tkr där hemtjänstdistrikten lämnar ett överskott på 2 200 
tkr. Personlig assistans lämnar ett överskott på 2 200 tkr som delvis går att härleda till en enskild 
brukare som haft annan vårdinsats samt att de privata assistansbolagen och kommunen har fått sina 
sjuklönekostnader täckta av staten som normalt belastar kommunen. Covid -19 pandemin har 
påverkat dagverksamheten som delvis varit stängd och lämnar därmed ett överskott på 1 000 tkr. 
Verksamheten har ett överskott för arbetet med vård i livets slut på 1 900 tkr som delvis beror på 
minskad efterfrågan samt ett förändrat arbetssätt. Den kommunala hälso- och sjukvården redovisar 
ett överskott motsvarande 539 tkr där verksamheten erhållit statliga bidrag på 924 tkr. 
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Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott motsvarande 1 610 tkr. Underskottet belastar 
framförallt tre områden, försörjningsstöd, vård utanför det egna hemmet avseende familjehem och 
köpt psykiatrivård. 

Funktionshinder redovisar ett överskott på 8 584 tkr vilket framför allt beror på lägre kostnader för 
personal, en pausad gruppbostad under del av året samt att verksamheten har haft lägre kostnader 
för köpt vård än budgeterat. Korttidsverksamheten inom LSS har ett överskott till följd av att 
verksamheten säljer en plats som inte budgeterats fullt ut. 

Sektorns effektiviseringsarbete med att komma i fas med personalkostnader har fått en positiv effekt 
under året, sektorn har 22 årsarbetare färre anställda i dec 2020 jämfört med samma period 2019. 
Detta är en stor bidragande orsak till det positiva ekonomiska överskott som sektorn redovisar. 

Sektor socialtjänst har gjort löpande investeringar enligt plan. 

Ekonomisk analys utifrån Covid-19 

Pandemins effekt på det ekonomiska resultatet återfinns framför allt i kostnader för sjuklöner som 
ökat med nästan 1 800 tkr jämfört med 2019. Sjukfrånvaron under årets två första månader fortsatte 
att visa på den positiva trend som sektorn bar med sig från andra halvan av 2019. Sektorn hade då ca 
2 % lägre sjukfrånvaro jämfört med tidigare år. I mars bröts trenden på grund av pandemin och 
frånvaron ökade istället med nästan 3 %. Trenden av ökad sjukfrånvaro har varit kvar under resten av 
året. Det är samtidigt svårt att analysera detta fullt ut då sektorn har arbetat med att komma i fas 
med de tidigare höga personalkostnaderna och haft positiva effekter under året kring detta. 
Resultaten slår mot varandra - samtidigt som sektorn får högre kostnader i form av 
sjuklönekostnader, timkostnader och övertid så motverkas detta av effektiviseringsarbetet som 
startade upp under sista delen av 2019. 

Övriga ekonomiska effekter är den ökade kostnaden för skyddsutrustning som sektorn normalt inte 
har. I sektorn har ersättningen från statsbidrag kompenserat dessa kostnader fullt ut och har till och 
med gett en positiv effekt på det ekonomiska resultatet. Detta på grund av att all form av utrustning 
har ersatts med statsbidrag. Normalt har sektorn kostnader för detta, men har 2020 ersatts till fullo 
för allt. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Sektorns största fokusområde under året har varit arbetet med pandemin. Under våren startades 
täta ledningsmöten upp för att kunna möta pandemins förändrade förlopp med snabba beslut. 
Sektorn har utvecklat sina rutiner under pandemins tryck för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö 
för våra medarbetare och för att skydda våra brukare. Sett över året har sektorn lyckats väl med 
båda. Ett antal medarbetare och brukare har insjuknat i Covid-19 under året men klustersmittorna 
har varit få. Majoriteten av smittan i våra verksamheter har varit sporadiska och insatser har startat 
samma dag för att motverka ytterligare spridning med gott resultat. Sett till liknande sektorer i 
närområdet så står vi starka i resultatet av antal smittade i verksamheterna. 

Ett stort fokus under året har varit att arbeta med ekonomiska effektiviseringar, främst med 
anledning av att personalkostnaderna har ökat kraftigt i samband med införandet av optimerad 
bemanning som initierades under sista kvartalet 2018. Sektorn har under större del av året arbetat 
med att anpassa bemanningen utifrån den tilldelade budgeten vilket har fått god effekt under året. 
Samtliga verksamheter arbetar med att optimera bemanningen utifrån de resurser som 
verksamheten kräver. Fokuset kring arbetet startade upp redan under 2019, men efter förändrade 
ledningsstrukturer så har arbetet tagit stora kliv framåt under 2020. Detta kan också härledas till de 
minskade personalkostnaderna trots ett år av pandemi och höga sjukskrivningstal. 

Sektorn har som beskrivits ovan haft en del verksamheter pausade under året, dels på grund av 
ekonomiska effektiviseringar dels tvingats att pausa verksamheter för att förhindra smittspridning. 
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Sektorn har haft flera vakanta tjänster under året på enhetschefsnivå framförallt på funktionshinder. 
Samtliga tjänster är tillsatta och verksamheten kan nu lägga fokus på kvalitetsaspekterna som 
förväntas. 2020 har även varit ett år där behovet av ledning har varit extra tydligt och sektorn har 
under året fått signaler på att detta når ut i majoriteten av sektorns verksamheter. 

Sektorn hade ambitioner att få klart ett kvalitets- och ledningssystem och implementera det under 
2020. Tyvärr är detta ett område som fått stå tillbaka då sektorn fått styra om sina resurser för att 
mota pandemins effekter. Sektorns kvalitetsarbete har dock inte avstannat helt utan har kunnat 
användas i många av de händelser som pandemin lyft upp i det dagliga arbetet. Det är bland annat 
en tydligare kommunikation, nära samarbete inom alla sektorns verksamheter och en bättre 
samverkan med medarbetarna. Sektorn har riskbedömt mångdubbelt mer än vanligt vilket fått 
effekter på samarbetet mellan ledning och medarbetare. Det är inte alltid dessa effekter har upplevts 
som positiva i stunden men ur ett långsiktigt perspektiv och med facit i hand så kommer detta att 
leda till ett mer tydligt medarbetarskap i verksamheterna. 

FRAMTID 

Under 2021 kommer arbetet med pandemin fortgå lika intensivt under första halvåret. Vaccineringar 
av brukare och personal kommer ligga i fokus och troligtvis kommer detta arbete fortgå fram till maj. 

Under andra halvan av 2021 kommer sektorn fokusera på att komma ikapp med det arbete som fått 
stå tillbaka under 2020 där bland annat ett nytt kvalitets- och ledningssystem ska rullas ut i 
verksamheterna och implementeras. Sektorn kommer att påbörja ett värdegrundsarbete i samtliga 
verksamheter där fokus på uppdrag och bemötande kommer prioriteras. 

Inom särskilt boende för äldre kommer behovet av att konvertera om avdelningar från omsorg till 
demens fortsätta. Kristinebergs gruppboende kommer att tas i bruk igen. 

Under 2021 förväntas det nya hälso- och sjukvårdsavtalet bli klart. Detta avtal kommer att reglera de 
olika huvudmännens uppdrag till de personer som är i behov av vård i någon form. 

Bemanningsutmaningar inom de personaltäta verksamheterna i sektorn är en återkommande 
utmaning att lösa. Verksamheten kommer att behöva hitta andra lösningar avseende bemanningen 
än de tidigare traditionella lösningarna. Då det blir allt fler äldre i samhället kommer också mer vård 
behöva utföras. 

IFO 2018 2019 2020 
Anmälningar jml 14:1 SOL (0-18år) 1 051 1 060 1 023 
Ansökningar jml 4:1 SOL (0-18 år) 66 63 55 
Antal utredningar (0-18 år) 351 373 381 
Antal vårddygn institution barn 1 906 2 636 336 
Antal vårddygn familjehem barn 11 618 11 837 14 201 
Antal vårddygn institution vuxna 2 910 2 655 3 625 
Antal vårddygn köpt vård psyk vuxna 1 481 885 2 252 
Antal försörjningsstödsberättigade hushåll 335 349 373 
Antal nybesök försörjningsstöd 250 331 323 
Funktionshinder    
Antal personer med beslut enl. LSS 207 209 201 
Antal personer med beslut om korttidsvistelse enl. LSS 115 99 95 
Antal boendeplatser med särskild service enl.LSS 81 81 85 
Antal köpta boendeplatser LSS 9 7 7 
Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl. LSS 103 108 114 
Antal personer med beslut om boendestöd SoL 73 89 106 
Ordinärt boende    
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Antal omsorgstagare med beslut om hemtjänst, inkl LOV 491 486 503 
Biståndsbedömda timmar snitt per månad 11 507 12 002 12 350 
Antal omsorgstagare med serviceinsatser 345 386 337 
Antal omsorgstagare med omvårdnadsinsatser 389 444 441 
Antal personer med beslut om personlig assistent enl. 
SFB/LSS 

39 42 38 

Antal dygn på korttidsenheterna 5 442 6 185 7 022 
Hemsjukvård    
Antal patienter, totalt under perioden 780 745 683 
Antal nyinskrivna, snitt/månad 32 24 20 
Antal avslutade, snitt/månad 16 23 21 
Antal dagar för utskrivnings-klara patienter på sjukhus 28 0 38 
Särskilt boende    
Nyinflyttade per år 70 65 46 
Avlidna/utflyttade per år 72 62 47 

 
  

434



  68

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

tkr 2018* 2019* 2020 
Intäkter 28 856 33 240 23 494 
Kostnader -119 478 -124 314 -74 504 
- varav personalkostnader -49 217 -51 127 -37 357 
- varav lokalkostnader -21 546 -26 427 -2 193 
Netto -90 622 -91 074 -51 010 
Budgetram 82 755 89 300 52 127 
Avvikelse -7 867 -1 774 1 117 
Nettokostnadsutveckling 19,0 % 0,5 % -44,0 % 
Reavinst vid försäljning av fastigheter 36 100 18 100 5 864 
Investeringar -8 843 -27 986 -14 407 

* År 2018 och 2019 ingick anläggning i samhällsbyggnad 

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Resultat 
Samhällsbyggnad ledning -1 393 -1 142 251 
Exploatering -6 687 -6 440 247 
Bygg & miljö -6 648 -7 782 -1 134 
Strategi & samordning -6 265 -6 132 133 
Infrastruktur -22 900 -22 187 713 
- varav gata -7 971 -8 183 -212 
- varav teknik -13 999 -13 217 782 
Delsumma samhällsbyggnad -43 893 -43 683 210 
Färdtjänst inkl. omsorgsresor -5 904 -5 268 636 
Bostadsanpassning -2 330 -2 059 271 
Summa -52 127 -51 010 1 117 

EKONOMISKT RESULTAT 

2020 års resultat för sektor samhällsbyggnad, exklusive tomtförsäljning, uppgår till ett överskott om 
1 117 tkr, vilket utgör 2,1 procent av budgeten. 

Ledning visar ett överskott på 251 tkr. Detta beror i huvudsak på lägre kostnader för 
sektorsgemensamma aktiviteter och kompetensutveckling till följd av covid-19. 

Verksamhet Bygg Miljö redovisar ett underskott på 1 134 tkr. Underskottet beror på lägre intäkter för 
bygglov än budgeterat, något som till stora delar kan härledas till covid-19. Verksamheten har haft en 
lägre bemanning än planerad, dels till följd av en beslutad besparing och dels till följd av 
rekryteringar som dragit ut på tiden. Det har också bidragit till lägre intäkter. Inom verksamheten 
finns bostadsanpassningsbidrag som redovisar ett överskott på 271 tkr på grund av färre kostsamma 
ärenden än beräknat. 

Verksamhet Exploatering redovisar ett överskott på 247 tkr. Detta beror i huvudsak på på högre 
intäkter inom kart- och mättjänster än budgeterat. Verksamheten har också överskott på 
personalkostnader på grund av vakanser under året. Intäkterna för detaljplaner redovisar underskott 
för året, liksom torghandeln som uteblivit under stora delar av året till följd av covid-19. 
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Verksamheten blev dock kompenserad för intäktsbortfallet avseende torghandeln via de medel 
kommun erhållit i statsbidrag kopplat till pandemin. 

Verksamhet Infrastruktur redovisar ett överskott på 713 tkr för den skattefinansierade delen av 
verksamheten. Överskottet beror på lägre kostnader för vinterväghållning samt på en beslutad 
besparing på gatubeläggningsunderhåll. Inom verksamheten finns också färdtjänst som redovisar ett 
överskott på 636 tkr. Antalet resor har minskat väsentligt på grund av covid-19, särskilt under hösten. 

Verksamhet Strategi Samordning redovisar ett överskott på 133 tkr vilket beror på lägre kostnader 
för kalkning än beräknat samt mindre möjligheter till fortbildning till följd av covid-19. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Sektorn har under 2020 arbetat med att färdigställa kommunens nya översiktsplan. Den var på 
utställning under våren och gjordes färdig för antagande i kommunfullmäktige i december. 
Detaljplaner för en ny förskola i Hallerna samt ett handelsområde i Spekeröd har antagits, liksom en 
ändring av detaljplanen för högstadieskola i Hallerna. Flera detaljplaner har varit på samråd eller 
granskning under året, bl.a. Resecentrum, och ansökan om planeringsbesked har skett hos 
Länsstyrelsen för detaljplanen på CW Borgs väg. Den ökande aktiviteten inom 
detaljplaneverksamheten har inneburit ett hårt tryck för mark- och exploatering som arbetar med 
genomförandefrågor i både pågående detaljplaner och när projekten är i utbyggnadsfas. 

Året har präglats av hög aktivitet inom kart- och mättjänster som tar fram grundkartor och 
fastighetsförteckningar i pågående detaljplaneärenden och arbetar med nybyggnadskontroller samt 
genomför utsättningar och lägeskontroller i bygglovsskedet. 

Verksamheten har arbetat med uppdraget att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen och 
färdigställande av en grönstrukturplan för Stenungsunds tätort. Verksamheten även arbetat med 
konceptet ”Det resurssnåla äldreboendet” och deltagit i tävlingen ”På egna ben” som riktar sig till 
elever i årskurs 4-6 med syftet att de ska kunna ta sig till skolan utan att få bilskjuts. Tio klasser från 
kommunens skolor deltog i tävlingen och Kyrkenorumsskolans 6C blev bäst i Sverige. Arbete med 
naturvårdsinventeringar med hjälp av feriearbetare från kommunen har skett under året. 

8+fjordar har drivit eller deltagit i ett tjugotal samarbetsprojekt med grannkommunerna, 
myndigheter, akademi och andra organisationer. Ett exempel är det s.k. Skolprojektet som utbildar 
lärare, barn och ungdomar till miniforskare inom invasiva arter. Verksamheten har också löpande 
arbetat vidare med restaurering av blåmusselbankar, våtmarker och vattendrag. 

Inom transportinfrastrukturen fortsätter samarbetet inom KUSTO för att driva på för en förbättrad 
kapacitet inom väg- och järnvägsnätet. Prioriterade frågor är Länsväg 160 från Spekeröd till Varekil, 
ny fast broförbindelse mellan Orust och Stenungsunds kommun samt utbyggnad av Södra 
bohusbanan. 

Från halvårsskiftet har verksamheten arbetat med trängselkontroller av restauranger och serveringar 
i enlighet med den nya uppgift som kommunerna fått. Fokus på arbetet har legat på dialog och att få 
verksamhetsutövare att vilja göra rätt. Endast ett fåtal mindre avvikelser har noterats under arbetet. 

Utvecklingen av digitala verktyg fortsätter. Inom Bygg Miljö har exempelvis ett nytt ärendesystem 
implementerats och digitalisering av arkiv och ärendeprocessen har också arbetats med liksom 
utveckling av e-tjänster för medborgare och företag. Verksamheten har också arbetat med införande 
av digitaliserat vägnät, driftssystem för vinterväghållning samt planerar för digitalisering av 
detaljplaner utifrån Boverkets nationella uppdrag. 

Ett flertal taxearbeten har genomförts under verksamhetsåret. Det handlar bl.a. om 
livsmedelskontroll, vatten och avlopp, bygglov samt detaljplaner. Arbetet förväntas innebära 
förbättrade möjligheter till finansiell kontroll framöver. 
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FRAMTID 

Kommunen har stora långsiktiga utvecklingsprojekt kopplat till centrumutveckling med planering för 
Resecentrum, fler bostäder och handel på torget och CW Borgs väg samtidigt som bostadsbyggande 
på Nyborgshöjd och Solgårdsterrassen tar fart. Verksamheten kommer även arbeta med utvecklingen 
av Hallernaområdet, fler bostäder i Hasselbacken, Kvarnhöjden och Spekeröd samt 
pendelparkeringar för att ta några ytterligare exempel. Det finns också ett behov av att prioritera 
detaljplaner för kommunens lokalbehov inom socialtjänst och utbildning. Planen är att starta några 
nya detaljplaner under 2021 samt återuppta arbete med några planer som legat vilande. 
Verksamheten bedömer också att det finns utrymme att kunna arbeta mer med strategiska 
markfrågor inklusive mark för näringslivets behov. 

Ett fokus kommer att ligga på kommunens antagna klimatlöften, med klimatanpassningsplanen samt 
en förstudie för införande av en koldioxidbudget. Implementering av naturvårdsprogram och 
grönstrukturplan kommer vara aktuellt samt arbete med strategi för att hantera stigande 
vattennivåer i havet. 

Verksamheten kommer att förstärka underhållet av gator under kommande år och planerar även för 
byte av gatubelysning på flera sträckor. På trafikområdet fortsätter genomförandet av bl.a. cykelplan 
och hastighetsplan samt andra trafiksäkerhetsfrågor. Verksamheten kommer också sätta ut fler 
parkbänkar på prioriterade gångstråk i kommunens tätorter. 

Verksamheten kommer fortsätta vidareutveckla processerna inom samhällsplanering och 
infrastrukturinvesteringar för att förbättra framdriften. Ett särskilt fokus kommer läggas på 
erfarenhetsutbyte med andra kommuner som har snabba processer för framtagande av detaljplaner. 
Vidare kommer arbetet med översiktlig planering fortsätta samt inleda arbetet med att ta fram 
strategiskt planeringsunderlag som komplement till den antagna översiktsplanen. 

Nyckeltal samhällsbyggnad 2018 2019 2020 
Inkomna ärenden; bygglov/övriga 
ärenden 

251 343 327 

Antal anmälan/bygganmälan 156 103 102 
Antal husutstakningar 52 51 54 
Antal nybyggnadskartor 123 98 119 
Antal lägeskontroller 60 80 74 
Nyckeltal färdtjänst och omsorgsresor    
Totalt antal resor, färdtjänst 5 384 4 769 2 660 
Snittpris per resa (kr) färdtjänst 205 253 262 
Total antal resor, omsorgsresor 9 081 8 871 7 413 
Snittpris per resa (kr) omsorgsresor 157 192 235 
Bostadsanpassning    
Bostadsanpassning 
genomsnittskostnad (tkr) 

15 16 17 

Bostadsanpassning, antal ärenden 115 101 69 
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Vatten och avlopp 
EKONOMISKT RESULTAT 

VA-verksamheten gör ett underskott på 3 199 tkr, vilket ger en total skuld motsvarande 4 696 tkr. 

Under året har periodiskt underhåll enligt underhållsplan genomförts. I samband med det skedde ett 
större haveri på Strävliden vilket ledde till en oförutsedd kostnad. Tillsammans med ytterligare ett 
haveri påverkar detta årets resultat negativt och bidrar till underskottet. Det går också att se en 
ökning av kostnaden för avskrivningarna i takt med att investeringar genomförs i högre grad. Arbete 
med taxan har genomförts under året för att öka intäkterna och nå en budget i balans. 

ÅRETS HÄNDELSER 

VA-verksamheten är sedan en tid tillbaka i full drift med adekvat bemanning både på drift- och 
planeringssidan. Det innebär att det finns en god framdrift i planerade projekt samt ett proaktivt 
arbete med drift och underhåll. 

De större projekt som verksamheten arbetat med under året är VA-utbyggnad mellan Svenshögen 
och Svartehallen-Sågen, samt för anslutning av ny ledning mot Kungälvs kommun. För båda dessa har 
projektering genomförts under året. 

Ett annat större projekt som genomförts under året är byte av stamledningen för spillvatten vid 
Nösnäs. Verksamheten arbetar vidare med VA-planen och har startat upp ett antal utredningar, bl.a. 
för saneringsområden och för utökat tillstånd för Strävlidens avloppsreningsverk. Upprustning av 
Ucklums avloppsreningsverk har pågått under året och kommer att slutföras under 2021. Arbetet 
med att renovera VA-ledningar som tog ordentlig fart förra året har fortsatt under året och behovet 
är stort av ett fortsatt högt tempo i det arbetet. Detsamma gäller i arbetet med att löpande renovera 
och byta ut befintliga pumpstationer. 

FRAMTID 

Verksamheten fortsätter arbetet med viktiga investeringar inom VA, de största projekten är 
upprustning av avloppsreningsverket Strävliden, framdragning av VA till Svartehallen-Sågen samt 
fortsatt förberedelsearbete för att ansluta kommunen till Kungälvs nya vattenverk och säkra 
vattenförsörjningen. Verksamheten arbetar också med uppgradering och underhåll på den befintliga 
VA-anläggningen. 

Nyckeltal 2018 2019 2020 
Köpt/producerat vatten i tm3 1 729 1 930 1 935 
Försålt vatten till kund i tm3 1 317 1 239 1 328 
Förlust/svinn av dricksvatten 24 % 36 % 31 % 
Behandlat avloppsvattenmängd 
vid Strävliden, tm3 

2 096 2 362 2 559 

Ovidkommande vatten till 
spillvattennätet 

42 % 48 % 53 % 

Nytillkomna VA-abonnenter 95 77 209 
Antal mätarbyten 507 617 1 221 
Förbrukning järnklorid, ton/år 52 80 90 
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RESULTATRÄKNING (tkr)      
 Not Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
Verksamhetens intäkter  46 699 51 788 48 797 -2 991 
Brukningsavgifter 1 38 185 42 438 39 732 -2 706 
Övriga avgifter 2 973 500 703 203 
Anläggningsavgifter 3 6 374 6 800 6 960 160 
Interna intäkter (inom 
kommunen) 

 1 167 2 050 1 402 -648 

      
Verksamhetens kostnader  - 49 917 -50 883 -51 199 -316 
Personalkostnader  -12 601 -15 866 -14 639 1 227 
Entreprenader, köp av 
verksamhet 

4 -3 195 -3 000 -1 607 1 393 

Drift- och underhållskostnader 5 -23 021 -21 464 -23 267 -1 803 
Interna kostnader 6 -2 141 -1 429 -2 152 -723 
Avskrivningar  -8 959 -9 124 -9 534 -410 
      
Verksamhetens nettokostnad  -3 218 905 -2 402 -3 307 
Finansiella intäkter  - - - - 
Finansiella kostnader  -783 -905 -797 108 
      
Periodens resultat  -4 001 0 -3 199 -3 199 

 

BALANSRÄKNING (tkr)     
 Not Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 
Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 7 141 446 150 996 161 997 
Kortfristiga fordringar  4 402 2 612 4 213 
Summa tillgångar  145 848 153 608 166 210 
     
Eget kapital och skulder     
Ingående eget kapital  -2 281 2 506 -1 495 
Årets resultat  4 786 -4 001 -3 199 
Summa eget kapital  2 506 -1 495 -4 694 
     
Långfristiga skulder     
Lån av kommunen 8 57 302 68 401 77 512 
Förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifter 

9 73 066 75 856 7 8044 

     
Kortfristiga skulder  12 974 10 846 15 348 
Summa eget kapital och skulder  145 848 153 608 166 210 
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 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Not 1. Brukningsavgifter    
Fasta avgifter 7 611 7 587 7 892 
Rörliga avgifter 28 751 32 671 29 999 
Råvatten 1 214 1 500 1 232 
Borealis avloppsavgift 609 680 609 
Summa 38 185 42 438 39 732 
    
    
Not 2. Övriga avgifter    
Slammottagning 552 500 475 
Övriga avgifter 421 0 228 
Summa 973 500 703 
    
    
Not 3. Anläggningsavgifter    
Anläggningsavgifter 650 800 814 
Periodisering anl.avg. 5 724 6 000 6 146 
Summa 6 374 6 800 6 960 
    
Not 4. Entreprenader, köp av 
verksamhet 

   

Övriga entreprenader -3 195 -3 000 -1 607 
Summa -3 195 -3 000 -1 607 
    
Not 5. Drift- och 
underhållskostnader 

   

Anläggnings- och underhållsmaterial -3 267 -4 610 -2 161 
Köp av renvatten för distribution -8 090 -6 300 -4 625 
Konsulttjänster -756 -530 -2 072 
Elkostnader -3 472 -3 600 -3 173 
Förbrukningsmaterial -1 444 -1 270 -1 299 
Övriga kostnader -5 992 -5 154 -9 937 
Summa -23 021 -21 464 -23 267 
    
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. 
 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 
Not 7. Materiella 
anläggningstillgångar 

   

Ingående bokfört värde 137 510 141 445 150 996 
Årets investeringar 13 145 18 521 20 535 
Utrangeringar 0 -11 0 
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Årets avskrivningar -9 210 -8 959 -9 534 
Utgående bokfört värde 141 445 150 996 161 997 
    
Not 8. Lån av kommunen    
Ingående bokfört värde 56 480 57 417 68 516 
Upplåning/amortering -115 11 099 8 996 
Utgående bokfört värde 57 417 68 516 77 512 
    
Not 9. Förutbetalda intäkter för 
anläggningsavgifter 

   

Ingående bokfört värde 73 803 70 166 72 956 
Årets inbetalningar 2 044 8 502 11 234 
Årets periodiseringar -5 681 -5 712 -6 146 
Utgående bokfört värde 70 166 72 956 78 044 
    

Avfall 
EKONOMSIKT RESULTAT 

Avfallsverksamheten visar ett överskott om 2 178 tkr för året. Överskottet beror på vakanser som 
inte kunnat tillsättas förrän under senare delen av året, lägre kostnader för förrådsverksamheten än 
budgeterat samt en återbetalning från Renova AB. Avfallsmängderna på grovavfall har minskat och 
därmed också kostnaderna. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Under året har avfallsenheten arbetat med att ta fram en ny avfallsplan tillsammans med övriga 
kommuner inom GR. Planen antogs under december 2020. Nya föreskrifter för avfallsverksamheten, 
som harmoniserar med föreslagen avfallsplan, har antagits. Avfallsenheten har också fortsatt arbetet 
med planering för en ny återvinningscentral i Stora Höga där enheten jobbat med tillstånd från 
Länsstyrelsen bland annat. Tillsammans med Stenungsundshem har underjordsbehållare installerats 
på ett flertal platser i kommunen. Detta för att minska antalet transporter men också för att 
förbättra arbetsmiljön. 

FRAMTID 

Under 2021 förväntas projektering av ny återvinningscentral påbörjas. Ny upphandling gällande 
insamling av slam från enskilda avlopp förväntas genomföras under 2021. 

tkr 2018 2019 2020 
    
Intäkter 29 370 30 658 31 946 
Kostnader -23 892 -29 207 -29 768 
Netto 5 478 1 451 2 178 
    
Investeringar 0 0 179 
    
Eget kapital 6 871 8 322 10 500 

 

Nyckeltal 2018 2019 2020 
Invägda mängder Renova, ton 4 832 4 887 4 887 

441



  75

Därav biologiskt avfall 1 031 1 120 1 128 
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Sektor stödfunktioner 
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 underlätta för kommunens 
övriga sektorer. Utöver stöd till verksamheterna har stödfunktioner som uppgift att arbeta med 
ledning och styrning av den kommunala verksamheten. 

 2018 2019 2020 
Intäkter 273 221 226 690 192 929 
Kostnader -346 645 -354 540 -359 928 
- varav Personalkostnader -96 728 -105 949 -110 876 
- varav Lokalkostnader -56 311 -55 450 -55 067 
Netto -73 424 -127 850 -166 999 
Budgetram 63 833 *123 647 **173 743 
Avvikelse -9 591 -4 203 6 744 
Nettokostnadsutveckling 41% 74% 31% 
* Från år 2019 har måltid gått över till rambudget    
** Från år 2020 har lokalvård och vaktmästeri gått över till 
rambudget 

   

 

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse 
Sektorsövergripande 4 472 4 304 168 
Administration 3 005 2 955 50 
Kommunikation 9 536 8 751 785 
Ekonomi 16 690 14 554 2 136 
Fastighet 0 1 287 -1 287 
Personal 22 819 21 122 1 697 
Digitalisering 29 257 27 664 1 593 
Service 87 964 86 362 1 602 
Summa 173 743 166 999 6 744 

EKONOMISKT RESULTAT 

Sektor stödfunktioner redovisar en positiv avvikelse om 6 744 tkr. Samtliga funktioner, exklusive 
fastighet, redovisar ett överskott. 

För stabsfunktionerna är utfallet positivt och uppgår till 6 429 tkr. Överskottet kan i huvudsak 
hänföras till lägre kostnader för SOLTAK, lägre personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser och 
sjukskrivningar samt i övrigt lägre verksamhetsrelaterade kostnader. De lägre verksamhetsrelaterade 
kostnaderna kan förklaras av en generell återhållsamhet avseende inköp på sektorn samt lägre 
kostnader för kurser och konferenser. Anledningen till att kostnaden för kurser och konferenser har 
varit låga är covid-19. 

Servicefunktionens utfall är positivt och uppgår till 1 602 tkr. Överskottet beror på att gymnasiet har 
varit stängt under våren och senare delen av året, vilket inneburit att måltids kostnader för inköp av 
livsmedel varit lägre än budgeterat. Dessutom har behovet av vikarieanskaffning inom både måltid 
och lokalvård varit lägre, eftersom personal som normalt arbetar på gymnasiet täckt vakanser inom 
andra delar av funktionens verksamhet. På grund av covid-19 har måltid köpt in ett beredskapslager 
och lokalvården utför ett mer tidskrävande och materialintensivt städ. Vidare har verksamheternas 
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efterfrågan på engångsartiklar såsom tvål och papper varit hög, vilket påverkat servicefunktionens 
utfall negativt. Servicefunktionen har också stått för ytdesinfektionsmedel och handsprit, bland annat 
i kommunhuset och alla skollokaler. 

Utfallet för fastighet är negativt och uppgår till 1 287 tkr. Underskottet är väntat och kan hänföras till 
en rad händelser av större karaktär. Ett flertal faktorer påverkar fastighets utfall positivt. Bland annat 
har fastigheten Tveten sålts. Det ovanligt milda vädret har gjort att kostnaden för el- och 
uppvärmning minskat kraftigt. Dessutom har kostnaderna för snöröjning varit lägre. Vidare har 
kommunen haft en lägre elförbrukning. Den minskade förbrukningen beror till stor del på att 
gymnasiet varit stängt för elever under flera månader och att det annars så energikrävande 
produktionsköket haft begränsad tillagning. Även ett minskat antal besökare till Stenungsund Arena 
bland annat på grund av upptinad is och covid-19 har påverkat. 

Fastighets utfall påverkas negativt av obudgeterade kostnader för förstudier och detaljplanearbeten. 
Tidigare har dessa kostnader redovisats i investeringsprojekten men på grund av nya 
redovisningsrekommendationer som praktiseras från 2020 belastar kostnaderna driften. Fastighets 
utfall påverkas även negativt av en nedskrivning som avser markarbeten kopplat till modulerna på 
Kristinedalsplan samt den av kommunstyrelsen beslutade satsning som under hösten gjorts på utökat 
underhåll av kommunens lokaler. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Covid-19 har under året präglat arbetet inom sektor stödfunktioner. Flera funktioner har varit 
involverade i kommunens krishantering. Personalfunktionen har särskilt fokuserat på att stötta 
sektorernas chefer i HR-frågor eftersom en stor del av de covid-relaterade frågorna har 
personalkopplingar. Kommunikationsfunktionen har lagt stora resurser på intern- och extern 
kommunikation kopplat till krishanteringen medan digitalseringsfunktionen kontinuerligt arbetat för 
att säkerställa IT-leveranser och en digital miljö som möjliggör hemarbete, hemmastudier och kraftigt 
ökad användning av kommunens fiberanslutningar. 

Under året har ekonomifunktionen arbetat vidare med att stärka uppföljningen av ekonomiska 
avvikelser och åtgärder i kommunens verksamheter. Syftet är att snabbt komma tillrätta med 
underskott och säkerställa att de åtgärder som beslutas får önskad effekt. Inom upphandling har en 
särskild satsning gjorts gällande uppföljning av kommunens alla inköp, vilket har lett till bättre 
kontroll och i flera fall lägre kostnader. 

Under året har personalenheten fortsatt sitt arbete med att sänka kommunens sjukfrånvaro, bland 
annat genom effektivare rehabiliteringsprocess, fördjupat stöd i rehabärenden, regelbunden 
uppföljning av planerna för återgång till arbete samt tätare uppföljning av sjuktalen. 
Personalenheten har för ändamålet anställt en särskild resurs. 

Bemanningsenheten har under året effektiviserat rekryteringsprocessen genom att använda digital 
referenstagning. Enheten har också arbetat för att ställa om till en mer digital rekryteringsprocess. 
Ett exempel är att det nu är möjlighet att genom kommunens rekryteringsverktyg genomföra 
videointervjuer av potentiellt nya arbetstagare. 

Administrationsfunktionen har under året fortsatt digitaliseringen av kommunens 
nämndadministration, bland annat genom att digital justering av protokoll har införts för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten. 

Under 2020 lanserades kommunens plattform för digitala tjänster brett. Via mina sidor på 
kommunens hemsida kan kommunens medborgare skapa och följa sina ärenden digitalt. De digitala 
tjänsterna ökar tillgängligheten till kommunal service och möjliggör för effektivare hantering av 
ärenden. För närvarande finns ett femtiotal digitala tjänster och ytterligare tjänster tillkommer 
fortlöpande. Under hösten lanserades även Kommun-Kim på kommunens hemsida. Kommun-Kim är 
en chattbot där besökare kan ställa sina frågor och få svar direkt. 
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Som ett resultat av covid-19 och ett nytt digitalt kontaktförfarande har budget- och 
skuldrådgivningen fått in fler ärenden där personer behöver hjälp med sin ekonomi. Vid årets slut 
ligger kötiden för att få ett första samtal med handläggare på cirka 15 veckor. 

Sedan 2017 har digitaliseringsfunktionen systematiskt arbetat med att ersätta kopparförbindelser 
med fiberförbindelser i fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. De nya fiberförbindelserna i 
kombination med höjd kapacitet gör att kommunen har en robust och framtidsäker plattform för den 
fortsatta digitala utbyggnaden. 

Under året har ett flertal digitaliseringsprojekt bedrivits på sektorn. Exempel är inköp av E-arkiv med 
koppling till kommunens bygglovssystem för direktarkivering, samt inköp en plattform för 
robotisering och automatisering av kommunens processer. 

Servicefunktionen har under året startat upp en affär på Tallåsen. I affären hämtar 
vårdavdelningarna varor och tillbehör avsedda för måltider såsom frukost, fika och mellanmål. 
Utöver effektiviseringsvinster skapar detta mervärde för de omsorgstagare som ibland följer med till 
butiken. På Kopperskolan har måltid börjat arbeta med konceptet Klimatlådan, som innebär att 
överbliven mat från dagen säljs till personal på skolan. Under året har kommunens parkverksamhet 
flyttats till servicefunktionen. Park har under året bland annat utökat rabatter i Stora Höga och i 
Kulturhusparken. I kulturhusparken har kommunens första insektshotell dessutom öppnat. 
Kommuninvånarna fick delta i en namnförslagstävling, vilket resulterade i att hotellet fick namnet 
Kryp-in. 

Kommunstyrelsen beslutade under hösten om utökat underhåll i kommunens lokaler. Utifrån 
rådande omständigheter avseende pandemin var det positivt för näringslivet att fler projekt kunde 
genomföras tidigare än planerat samtidigt som den ekonomiska situationen i kommunen 
möjliggjorde det. Underhållsåtgärder har gjorts på gymnasiet, en rad förskolor, skolor och 
gruppboenden. Dessutom har konferensrum renoverats i kommunhuset. 

FRAMTID 

Framöver kommer sektor stödfunktioner särskilt att fokusera på digitalisering av kommunens 
verksamhet. Det kommer bland annat att ske genom införande av e-arkiv, automatisering och 
robotisering av kommunens processer samt lansering av ytterligare digitala tjänster. Sektorn kommer 
också att fortsätta arbetet med att stärka kommunens förmåga att hantera en situation med förhöjd 
beredskap. Det kommer i huvudsak att ske genom att åtgärder kopplat till kommunens del i 
samhällets totalförsvar. 

Nyckeltal servicefunktionen måltid 2018 2019 2020 
Antal förskolebarn 1 146 1 133 1 124 
Antal elever, grundskola 3 373 3 397 3 412 
Antal elever, gymnasium 1 228 1 216 1 260 
Antal dagsportioner Särskilt boende 70 482 69 077 69 962 
Procentandel ekologiska livsmedel    
- förskola 27% 22% 33% 
- skola 26% 34% 24% 
- gymnasium  11% 25% 
- äldreomsorg 40% 33% 37% 
Lokalvård    
Städ avverkningsgrad m²/h 336 310 317 
    
Nyckeltal Fastighet    
Total yta (m²) 160 961 161 582 162 235 
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varav egna lokaler 129 999 129 592 130 727 
Hyresintäkter egna lokaler kr/m² 887 829 819 
Total energi kvh/m² 192 191 187 
Planerat underhåll 86 123 103 
Reparation (akut underhåll) 44 38 48 
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Politisk verksamhet 
Ekonomiskt resultat 

Årets resultat är ett överskott på 1 395 tkr. Överskottet beror till stor del på lägre kostnader för 
sammanträden än budgeterat, men även på att kommunen inte behövt köpa in teknisk utrustning till 
de förtroendevalda i den utsträckning som budgeterats. Med anledning av covid-19 har 
beredningarna haft färre sammanträden och kommunfullmäktige har efter politisk överenskommelse 
minskats till 27 ledamöter. 

Årets händelser 

Året inleddes med en utbildning och diskussion om Agenda 2030. Därutöver har kommunfullmäktige 
haft sammanträden vid åtta tillfällen. 

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

På grund av covid-19 har inte några kommundelsstämmor genomförts, det årliga rådslaget har 
skjutits upp och de kommunala rådens möten har ställts in. Covid-19 ledde under våren fram till att 
samtliga partier kom överens om att tillfälligt minska antalet närvarande ledamöter i 
kommunfullmäktige till 27. Covid-19 har också gjort att kommunstyrelsens arbetsformer har ändrats. 
Inledningsvis var det möjligt för den som befann sig i riskgrupp att delta på kommunstyrelsens 
sammanträden på distans. I slutet av året övergick kommunstyrelsen till att ha helt digitala 
sammanträden. Motsvarande möjlighet för utskotten, tekniska myndighetsnämnden och 
kommunfullmäktige finns från och med årsskiftet. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige  
Moderaterna 12 
Liberalerna 4 
Centerpartiet 3 
Kristdemokraterna 3 
Miljöpartiet 2 
Socialdemokraterna 14 
Vänsterpartiet 3 
Sverigedemokraterna 5 
Stenungsundspartiet 3 
Oberoende 2 
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Läsanvisning   
Först finns en kort information om kommunens Vision med dess avgörande inriktningar och därefter 
följer inriktningsmålen med bedömd måluppfyllelse och redovisning av indikatorer (mått) och 
uppföljning av aktiviteter.    

Fokus i detta dokument är uppföljningen av fastställda aktiviteter för att nå de beslutade målen.   

Måluppfyllelse – indikatorer  

För samtliga inriktningsmål anges bedömd måluppfyllelse för inriktningsmålet helår 2020. Detta görs 
på skalan; helt uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. Måluppfyllelsen har mätts med indikatorer 
(mått). Det är i princip, men inte alltid, indikatorerna som avgör huruvida ett inriktningsmål bedöms 
som uppfyllt eller ej. 

 

 Helt uppfyllt   

Bedömningen helt uppfyllt, får ett mål när indikatorernas utveckling är positiv.    

 Delvist uppfyllt   

Delvis uppfyllt, bedöms ett mål vara när en förändring, av indikatorn, skett i 
positiv riktning. Det kan också vara så att målet har mer än en indikator och 
vissa indikatorer är uppfyllda medan andra inte är det. Ytterligare ett alternativ 
är om indikatorn ligger stabilt nära mål.      

 Ej uppfyllt   

Ej uppfyllt anses ett mål vara om indikatorn har en negativ utveckling eller är 
långt från målet.   

 

Trend  

Varje indikator beskrivs med en trend. Trenden bedöms utifrån 
föregående år i tre värden; ökad, oförändrad eller minskad.  
Ökad innebär en förbättring och minskad en försämring jämfört med 
föregående i relation till måluppfyllelse.   

Aktiviteter   

Aktiviteterna bedöms med statusen: Påbörjad, pausad, försenad eller färdig och en färdiggrad i 
procent.   

Aktiviteterna beskriver vad verksamheterna gjort under året för att 
påverka inriktningsmålet i positiv riktning.  Ett inriktningsmåls 
samtliga aktiviteter kan ha en färdiggrad om 100 % trots att 
bedömningen för målet är ”Ej uppfyllt”. Det kan bero på att 
aktiviteterna inte påverkat indikatorn i önskvärd omfattning, 
aktivitetens koppling till inriktningsmålet är svag, alternativt krävs 
mer tid innan resultatet av aktiviteten påverkar inriktningsmålet.   

  

 Ökad  
 Minskad  
 Oförändrad 
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Stenungsunds kommuns vision och kommunfullmäktiges mål  
Stenungsunds kommuns vision är som följer; ”Stenungsund: Det goda samhället med 
framtidstro och utveckling och med människan och naturen i centrum”. Till visionen finns 
två avgörande inriktningar, ”Attraktivt och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekologisk och 
socialt hållbar utveckling”. Utifrån dessa två inriktningar finns också tio mål fastställda av 
kommunfullmäktige.  

Attraktivt och välkomnande  

Trygg miljö  

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

 Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv  

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

Goda kommunikationer  

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

Levande företagsklimat  

Stenungsund är en företagsvänlig kommun och bland de främsta i Sverige när det gäller hållbar 
tillväxt. Företagsklimatet i Stenungsund är gott och stöttar en utökning i befintliga företag såväl som 
nya så att fler arbetstillfällen kan skapas. Vi har ett varierat näringsliv och ett världsledande hållbart 
kemikluster såväl som IT-kluster. Stenungsund har en science-park i världsklass med samarbete 
mellan näringsliv, universitet samt gymnasium och yrkeshögskola vilket lockar kompetens, 
entreprenörer och innovationer till kommunen.  

Alltid bästa möjliga möte  
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Stenungsund är en invånarvänlig kommun som strävar efter att alla invånare ska mötas med 
professionalitet och respekt. Vi vill att du ska känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende och 
vilken bakgrund du har. Kommunens värdegrund - insyn, delaktighet, öppenhet och helhetssyn 
genomsyrar alla verksamheter i kommunen.  

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet   

I Stenungsunds kommun bedriver vi en hållbar utveckling vilket innebär att vi strävar efter att 
tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. All hållbar utveckling kräver ett folkligt och aktivt deltagande från invånarna. Stenungsund är 
en kommun som på olika sätt bjuder in medborgarna till dialog och samtal för att driva en utveckling 
som värnar om våra gemensamma resurser.  

Ekonomisk hållbarhet  

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

Social hållbarhet  

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

Ekologisk hållbarhet  

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

Kommunfullmäktiges mål utifrån de två avgörande inriktningarna 

Attraktivt och välkomnande  
1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.  
2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.  
3. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.  
4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en femårsperiod.  
5. Andel barn och unga som tar del av kultur och fritidsverksamheten ska öka.  
6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.  

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling  

7. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på 
miljön och klimatet.  

8. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande.  
9. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka.  
10. Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka.   
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Måluppföljning 
 

1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få 
behörighet till gymnasiet 

Stenungsund ska ha en attraktiv och kreativ skola där fler klarar kunskapsmålen och har goda resultat 
på de nationella proven i grundskolan och därmed får behörighet till gymnasiet. Förskolan ska lägga 
grunden för det lärandet, det är därför viktigt att förskolan upplevs som rolig, trygg och lärorik.  

Bedömning måluppfyllelse: Delvist uppfyllt    

Utifrån redovisade utfall ökar andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. 
En ökning av andelen godkända betyg i årskurs nio ses i flertalet ämnen. Inte minst i matematik 
där andelen elever i årskurs nio med godkända betyg gick upp med fem procentenheter mellan 
2019 och 2020.  

Samtidigt minskar andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen enligt 
preliminärt utfall. Trots att andelen godkända elever i varje enskilt ämne generellt sett ökat har 
denna indikator minskat något. Färre elever har således klarat kunskapskraven i samtliga ämnen, 
men statistiken antyder även att färre elever har underkänt i flera ämnen. 

Andelen elever i grundskolan som upplever trygghet i skolan har minskat. Nedgången kan vara 
kopplad till att indikatorn tidigare år innefattade både trygghet och trivsel. Arbetet med trygghet 
och studiero i grundskolan följs upp inom ramen för det nya systematiska kvalitetsarbetet genom 
en årlig rapport som redovisas under vårterminen. 

På grund av Covid-19 pandemin ställdes de nationella proven i årkurs 3 in vilket innebär att 
indikatorn inte kan redovisas. Indikatorn som anger andelen vårdnadshavare som upplever att 
förskolan är rolig, trygg och lärorik saknar utfall då detta inte undersöks längre. Sett till nya index-
siffror kan en marginell nedgång skönjas, även om jämförelser är svåra då det nya indexet består 
av nya frågor.  
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INDIKATORER  
Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Andelen 
behöriga elever 
till något 
nationellt 
program 

88,1% 85,2% 85,1% 85,4% Målvärde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Andelen behöriga elever till nationella program har ökat i jämförelse med 2019. Grundskolan har arbetat 
med ledarskapet i klassrummet och differentierad undervisning som ett led i att höja måluppfyllelsen. En 
ökning av andelen godkända betyg i årskurs nio ses i flertalet ämnen. Inte minst i matematik där andelen 
elever i årskurs nio med godkända betyg gick upp med fem procentenheter mellan 2019 och 2020. 
Resultaten på 
de nationella 
proven i årskurs 
3 

- 71% 70% 75% Inget 
värde 
angivet 

Inget 
värde 
angivet 

Kommentar:  
Inget utfall då de nationella proven för årskurs 3 ställdes in på grund av Covid-19 pandemin. 
Andelen elever 
i årskurs 6 som 
klarat 
kunskapskraven 
i samtliga 
ämnen 

81,9% 82,4% 82,3% 80,2% Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Inga officiella siffror har släppts på Skolverket. Den här statistiken är inhämtad direkt från kommunens egna 
system och gäller de elever som gick ut årskurs sex sommaren 2020. 
Sett till varje enskilt ämne i årskurs sex har andelen elever med godkända betyg generellt sett ökat. Störst 
ökning syns i matematik där andelen elever med godkända betyg har ökat med dryga en procentenhet. Trots 
att andelen godkända elever i varje enskilt ämne generellt sett ökat har denna indikator minskat något. 
Färre elever har således klarat kunskapskraven i samtliga ämnen, men statistiken antyder även att färre 
elever har underkänt i flera ämnen. 
De ämnen där förvaltningen kan se marginella minskningar på 0,1 till 0,2 procentenheter i andelen godkända 
betyg är Fysik, Hemkunskap och Religion. Det enda ämnet med en tydlig minskning i andelen godkända 
betyg var Svenska som andraspråk där andelen godkända betyg sjönk med 2,7 procentenheter. Få elever 
läser Svenska som andraspråk vilket även medför större fluktuationer i måluppfyllelse. 
Andelen elever 
i grundskolan 
som upplever 
trygghet i 
skolan 

79% 82% 81% 79% Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Andelen grundskolelever i årskurs nio som har svarat "stämmer helt och hållet", eller "stämmer ganska bra" 
på påståendet "jag är trygg i skolan" ligger på 79 %. En nedgång på två procentenheter sedan 2019. 
Nedgången kan ha att göra med att indikatorn tidigare år innefattade både trygghet och trivsel. 
Arbetet med trygghet och studiero i grundskolan följs upp inom ramen för det nya systematiska 
kvalitetsarbetet genom en årlig rapport under vårterminen. 
Andelen 
vårdnadshavare 
som upplever 
att förskolan är 
rolig, trygg och 
lärorik. 

- 58% 57% 56% Inget 
värde 
angivet 

Inget 
värde 
angivet 
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Kommentar:  
I göteborgsregionens senaste vårdnadshavarenkät har indikatorn för andel vårdnadshavare som upplever att 
förskolan är rolig, trygg och lärorik tagits bort och ersatts av andra frågor. Detta medför att jämförelser 
tillbaka i tiden är svåra. 
I den senaste vårdnadshavarenkäten uppger 35% av vårdnadshavarna att de instämmer och 56% av 
vårdnadshavarna att de instämmer helt med påståendet; "jag upplever att mitt barn trivs på förskolan". 39% 
av vårdnadshavarna uppger att de instämmer och 52% av vårdnadshavarna uppger att de instämmer helt 
med påståendet; "Jag upplever att mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande." 

 

AKTIVITETER  
Titel Status Färdiggrad 
Implementera modell för 
dialogsamtal inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Dialogsamtalen, numera kallade kvalitetsdialoger, utgår från aktuellt tema i årshjulet för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Under hösten och vintern har kvalitetsdialoger genomförts på tema Mål och resultat, samt 
tema Lärandeprocesser. Samtliga skolverksamheter har således genomfört kvalitetsdialoger på samtliga 
teman en gång. Verksamheterna uppger att modellen för dialogerna har utvecklats och fungerar väl. 
Arbetet med att koppla på Kultur och Fritid, samt Arbetsmarknadsenheten är påbörjat och Kultur och Fritid 
har genomfört sin första kvalitetsdialog på temat Mål och resultat. Arbetsmarknadsenheten planeras 
genomföra sin första kvalitetsdialog på temat trygghet och trivsel under våren 2021. 
Modellen för kvalitetsdialoger förutsätter även professionell dialog på enhetsnivå. Här har verksamheterna 
kommit olika långt och arbetet med att systematisera denna dialog fortgår inom samtliga verksamheter med 
stöd av utvecklingsledare. Full implementering av aktiviteten beräknas uppnås under 2021. 
Kartlägga formell och reell 
kompetens samt tydliggöra 
rutiner för likvärdighet inom 
sektorn gällande svenska som 
andraspråk (SVA). 

Påbörjad  

Kommentar:  
Grundskolan genomförde inte planerade aktiviteter under vårterminen 2020 på grund av Covid-19 
pandemin. Aktiviteten har istället lagts in som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och kommer att 
följas upp under 2021. I grundskolans arbete med att definiera indikatorer för de olika SKA-områdena 
beslutades att flytta aktiviteten från tema Lärandeprocesser (vilket uppgavs i augustiuppföljningen av 
verksamhetsplanen) till tema Mål och resultat. 
Arbetet med att tydliggöra rutiner för likvärdighet inom sektorn gällande SVA är en del av det övergripande 
systematiska kvalitetsarbetet. En initial analys över resultaten inom SVA i grundskolan genomfördes som en 
del av temat Mål och resultat under höstterminen 2020. Där konstaterades att flera faktorer påverkar 
måluppuppfyllelsen. Inte minst inflödet av elever med utländsk bakgrund och när under läsåret de påbörjar 
sina studier inom ämnet, men också organiseringen av extra anpassningar och särskilt stöd. SVA och 
undervisningen av elever med ett annat modersmål än svenska är fortsatt en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
Nösnäsgymnasiet arbetar aktivt för att öka antalet behöriga lärare i svenska som andraspråk (SVA). 
Lärarlyftet används för vidareutbildning inom ämnet. Vuxenutbildningen har uppnått en hundraprocentig 
behörighetsgrad för SVA-lärare. 
Fortsätta arbetet med förskolans 
nya läroplan Lpfö18 genom 
kollegialt lärande2 med fokus på 
analys av undervisning 

Klar  

Kommentar:  
Inom förskolan har arbetet med den nya läroplan Lpfö18 fortsatt under 2020. Verksamhet förskola arbetar 
för att prioritera och skapa forum för reflektion och analys av undervisningen genom dialog om uppdrag, 
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mål, arbetsprocesser, barn- och kunskapssyn, samt aktionsforskning. Förskolan fokuserar på kollektiv 
kunskap inom olika lärandegemenskaper, arbetslagsvis och via samarbete enheter emellan. 
Organisera och vidareutveckla 
uppdraget för förste förskollärare 
så att det bidrar till en likvärdig 
utbildning 

Klar  

Kommentar:  
Förskolan arbetar systematiskt för att skapa goda möjligheter för personalens professionsutveckling. Två nya 
förste förskollärare startade sin anställning i augusti 2020. Förste förskollärargruppen utökades därmed till 
sex personer. I januari 2021 kommer den sjunde förste förskolläraren starta sin anställning. 
Utgångspunkten för förste förskollärarna är att arbeta med kompetenshöjande insatser, dels via uppdrag 
från förskolans ledningsgrupp och dels utifrån uppdrag från varje enskild rektor i förskolan. Insatserna ska 
därigenom öka möjligheten till utveckling och lärande för varje barn. Vidare har lärgruppsarbete, likvärdig 
utbildning med aktionsforskning som modell och kvalitetsdialogen som forum för undervisning och lärande 
en central roll i förste förskollärarens uppdrag. 
Förste förskollärare arbetar 20% för verksamhet förskola och 80% enhetsvis. Förste förskollärarna har 
kontinuerlig dialog och samverkan med varandra samt med ledningsgrupp förskola gällande vilka framtida 
insatser som behöver genomföras enhetsvis och verksamhetsövergipande. 
Fortsätta arbetet med kollegialt 
lärande med fokus på analys av 
undervisning inom ramen för 
arbetet med ledarskap och 
lärarskicklighet. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Arbetet med ledarskap och lärarskicklighet har fortgått med utgångspunkt i tillsatt förändringsgrupp. 
Förändringsgruppen planerar de verksamhetsgemensamma aktiviteterna med det löpande arbetet sker på 
enheterna utifrån egna kartläggningar och behov. Satsningen sker i flera steg med start hösten 2020 och slut 
våren 2021. Metoderna för att arbeta med aktiviteten skiljer sig åt mellan olika enheter. 
Uppföljningen av genomförda aktiviteter för att utveckla förmågan till (och ge redskap för) att analysera och 
utveckla undervisningen var central i kvalitetsdialogerna på temat Lärandeprocesser under höstterminen 
2020. SKA-rapporten för temat Lärandeprocesser presenteras på Välfärdsutskottet under vårterminen 2021. 
Strukturera och anpassa den 
digitala infrastrukturen samt 
utveckla det pedagogiska arbetet 
genom att använda 
digitaliseringen för att främja 
kunskapsutvecklingen 

Påbörjad  

Kommentar:  
En genomlysning av sektor utbildnings digitala system och tjänster är genomförd. Den digitala 
infrastrukturen har setts över i samarbete med Soltak AB för att säkra de tekniska förutsättningar som krävs 
för att möta Skolverkets krav för digitala nationella prov. En överflyttning av Google-konton till Soltak AB:s 
administration har genomförts under sommaren som en förberedelse. Grundskolan har tillsammans med 
Soltak AB och Eventful påbörjat ett synkprojekt där de tillsammans med leverantör ser över hur de kan 
minimera den manuella hanteringen av konton. 
En uppföljning av arbetet med digitalisering gjordes i SKA-området Lärandeprocesser med fokus på digitala 
lärresurser, vilka som används och hur de används som en del av undervisningen. Denna uppföljning ligger 
till grund för att planera aktiviteter och det fortsatta arbetet med digitalisering. 
Ta fram en plan för likvärdig 
tillgång till digitala verktyg i hela 
grundskolan 

Påbörjad  

Kommentar:  
En inventering genomfördes i augusti för att se över möjligheter för en "en till en" plan, alltså ett verktyg per 
elev även i årskurs 1-3. 
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Verktyg från årskurs sex har flyttats ner till årskurs 1-3 vilket innebär att "en till en" i stort sett är tillgodosett 
för samtliga årskurser inom grundskolan. Från och med augusti 2021 är "en till en" planen helt tillgodosedd 
för årskurs 1-9 utifrån nuvarande upphandlingsplan. 
En genomlysning över vilka digitala lärresurser som används följdes upp i temat Lärandeprocesser i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
Förvaltningen fortsätter 
utvecklingsarbetet med att 
tydliggöra och kommunicera 
ansvar, uppdrag och processer för 
de insatser som finns för elever i 
behov av särskilt stöd och 
Förvaltningen påbörjar ett 
utvecklingsarbete med att skapa 
forum för dialog kring särskilt stöd 
för att därigenom skapa samsyn 
och organisering av särskilda 
undervisningsgrupper, 
flexgrupper samt enskild 
undervisning 

Påbörjad  

Kommentar:  
En arbetsgrupp för att organisera särskilt stöd har tagit fram förslag för att omorganisera särskilda 
undervisningsgrupper inom grundskolan. Till arbetet kopplas Specialpedagogiska skolmyndigheten och 
Linnéuniversitetet för att följa arbetet och ge vetenskapligt stöd. 
En uppföljning av utvecklingsarbetet presenterades på Välfärdsutskottet och Kommunstyrelsen under 
vårterminen 2020. En avstämning av arbetet presenterades på Välfärdsutskottet i oktober och som politisk 
sektorsinformation i december. 
Implementera studie- och 
yrkesvägledning (SYV) som hela 
skolans ansvar 

Påbörjad  

Kommentar:  
Samtliga kommunala för- och grundskolor samt gymnasieskolan och vuxenutbildningen har bjudits in och 
deltagit i processen med SAMSYV. Under hösten 2019 drogs arbetet igång med gemensamma seminarier i 
ett par steg med stöd från Karlstads Universitet och Skolverket. Enheterna deltog med en eller ett par 
lärarrepresentanter och rektor eller biträdande rektor. Arbetet med SAMSYV har därefter fortgått på 
enhetsnivå. 
Grundskolans arbete med SAMSYV följdes upp i temat Lärandeprocesser under höstterminen 2020. 
Aktiviteter för vidare utveckling av SAMSYV kommer att tas fram under vårterminen 2021 med 
utgångspunkt i resultaten av analyserna. Den tidigare SAMSYV-planen kommer att revideras i samband med 
detta. 
Utveckla fler former av 
stödinsatser för 
introduktionsprogrammets 
elever, exempelvis Plug-in, 
praktiksamordning och övriga 
motiverande insatser 

Klar  

Kommentar:  
Under året har praktiksamordningen på introduktionsprogrammen (IM) utvecklats och systematiserats. 
Årets resultat av andel elever på IM som blir behöriga till nationella program är positiva. Att det funnits 
möjlighet att kombinera studier och praktik, inte minst för motivationen för elever med få ämnen kvar från 
grundskolan, har i vissa fall varit avgörande. 
Ett arbete med ett utökat mentorskap i form av en “extra-mentor” har genomförts under året. 
Arbetsuppgifterna innefattar att arbeta brett för att bygga relation med elever med låg skolanknytning, 
exempelvis hög frånvaro och negativa skolerfarenheter. Med relationen som grund genomförs sedan riktade 
insatser för att eleven ska närma sig skolan och skolarbetet. Motiverande insatser som erbjuds inom det 
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utökade mentorskapet är exempelvis studier i mindre sammanhang med vuxenstöd, samt träning som 
tydliggör att kost, hälsa och lärande hör ihop. 
Samarbetet med Plug-In har utvecklats under året. Flera lärare har undervisat elever på Plugin, sju elever 
från IM, samt en elev från bygg- och anläggningsprogrammet, vilka genom denna insats visat god 
progression utifrån sina individuella förutsättningar. 
Skapa förutsättningar och 
möjligheter för ungdomars 
informella lärande 

Klar  

Kommentar:  
Kultur och fritid bedriver öppen verksamhet, samt gruppverksamhet efter skoltid. Denna ämnar stötta 
ungdomar att förverkliga sina drömmar och identifiera egna mål. Vidare bedriver Kultur och fritid "Filmplats 
Stenungsund", ett samarbete med Kultur Ungdom där ungdomar lär sig att producera egna filmer. 
Filmplats Stenungsund kommer att fortsätta sin verksamhet under 2021 med egen finansiering då det är en 
relevant verksamhet för unga i Stenungsund. Ungdomsproducerad film har prisbelönats regionalt. 
Då Kultur och fritid kopplas på i sektorns systematiska kvalitetsarbete kommer ungdomars informella 
lärande att följas upp i temat Lärandeprocesser. 
Fortsätta samarbetet mellan 
skolbibliotek och kultur och fritid 
gällande fortbildning för 
lärarbibliotekarier 

Klar  

Kommentar:  
Samarbetet mellan skolbiblioteken och Kultur och fritid har fortgått. Fokus har lagts på fortbildning av nya 
lärarbibliotekarier inom digitala verktyg. Fem av fem nya lärarbibliotekarier har fortbildat sig. 
Ökad samverkan mellan 
kompetens och utveckling och 
grundskola i syfte att nå elever 
som riskerar att inte få 
gymnasiebehörighet 

Stoppad  

Kommentar:  
Under rådande arbetsbelastning till följd av Covid-19 pandemin har aktiviteten inte bedömts vara den mest 
relevanta för att nå elever som riskerar att inte få gymnasiebetyg. Aktiviteten har därför stoppats. 
Utöka samarbetet mellan 
grundskola och grundsärskola 
genom samordning av mötes- och 
planeringstid 

Klar  

Kommentar:  
Inför läsårsstart 2019 genomfördes en stor satsning för att skapa gemensamma forum för skolledningen på 
grund- och grundsärskolan att kontinuerligt kunna mötas. Skolledningarna flyttade i samband med detta in i 
ett gemensamt arbetsrum, från att tidigare suttit i olika rum på skolan. Tid, två gånger per vecka, avsattes 
för skolledningen att samordna arbetet som en Kristinedalskola. Skolledningen på Kristinedalskolan arbetar 
nu på ett helt annat sätt än tidigare. Ett effektivare informationsflöde, samarbete och en ökad känsla av 
gemenskap över hela Kristinedalskolan har skapats. Under höstterminen 2020 ingick grundsärskolans låg- 
och mellanstadielärare för första gången i ett arbetslag på grundskolan. 
Utvecklingen av en samlad skolledning för Kristinedalsskolans enheter F-6, 7-9 och grundsärskolan har 
fortsatt under höstterminen 2020 med positiva konsekvenser såsom ett ökat samarbete och utbyte mellan 
enheterna och skolformerna. 
Stärka den pedagogiska 
kompetensen genom satsning på 
Läslyftet för grundsärskolans 
lärare där även arbetet med 
ledarskapet i klassrummet vävs in. 

Klar  

Kommentar:  
Samtliga lärare har under höstterminen 2019 och vårterminen 2020 arbetat med Skolverkets 
fortbildningssatsning "Läslyftet". Grundsärskolans förstelärare har varit ansvarig för att driva och leda 
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arbetet och lärarna har haft två timmars arbetstid avsatt varje vecka till fortbildning. Utvärderingen visar att 
detta har varit en lyckad och utvecklande satsning för samtliga lärare. Satsningen har skapat ett nytt forum 
för pedagogiska diskussioner som lärarna sedan länge efterlyst och resulterat i att lärarna både vågat prova 
att använda sig av nya forskningsbaserade pedagogiska metoder i undervisningen. Vidare har lärarna 
uppmuntrats till att utveckla och utvärdera redan beprövade metoder. 
Grundsärskolan följer samma modell för det systematiska kvalitetsarbetet som grundskolan och har under 
höstterminen följt upp och analyserat genomförda aktiviteter inom Läslyftet utifrån definierat underlag och 
indikatorer i temat Lärandeprocesser. 
Fortsätta arbetet med att utveckla 
fritidshemmens förändrade 
uppdrag 

Klar  

Kommentar:  
All fritidspersonal har under läsåret arbetat med Skolverkets webbkurs "Fritidshemmets uppdrag". 
Satsningen har letts av grundsärskolans fritidspedagog och en timme i veckan har avsatts till 
fortbildningssatsningen. Innehållet i kursen upplevdes som bra men upplägget av arbetet hade brister. 
Personalen upplever att satsningen gagnat eleverna och verksamheten, samt att de har fått med sig bra 
verktyg för att kartlägga och formulera mål för eleverna. 
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2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning 
Det är av största vikt att gymnasieelever fullföljer sin utbildning. Detta för att eleverna ska kunna ha 
möjligheten att söka vidare till högre studier liksom att fler arbetsgivare idag kräver en 
gymnasieutbildning. 

Bedömning måluppfyllelse: Delvist uppfyllt  

Den rådande pandemin har till stora delar förändrat gymnasiets arbetssätt under stora delar av 
2020 i och med att distansundervisning införts. Distansundervisningen bedöms efter 
omständigheterna fungerat väl utifrån vad som kan bedömas idag och även fast pandemin har 
skapat mycket nya arbetsuppgifter har gymnasiet i stora delar klarat av att arbeta vidare med 
planerade utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser. 

Sett till indikatorerna kan dock en viss försvagning skönjas. En initial analys från Nösnäsgymnasiet 
är att elever som är i behov av särskilt stöd har påverkats negativt av övergången till distansstudier 
och många elever på introduktionsprogrammen faller inom den kategorin elever. Sett till elever 
inskrivna på de nationella programmen har istället examensnivåerna inom fyra år ökat från 80 % 
2019 till 85 % 2020. 

 

INDIKATORER  
Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Gymnasieelever 
med examen 
inom 4 år, 
hemkommun 

72,7% 75,4% 75,3% 75,3% Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Indikatorn innefattar elever från introduktionsprogrammen, samt elever som påbörjade sina studier fyra år 
tidigare men som sedan dess har valt att avsluta sina studier. Indikatorn påverkas således av andel avhopp, 
mängden elever på introduktionsprogrammen, samt graden av behov på eleverna inskrivna på 
introduktionsprogrammen. En möjlighet är att övergången till distansstudier under pandemin har påverkat 
examensnivåerna negativt. En initial analys från Nösnäsgymnasiet är att elever som är i behov av särskilt 
stöd har påverkats negativt av övergången till distansstudier och många elever på introduktionsprogrammen 
faller inom den kategorin elever. Även en enkätundersökning från Sveriges Elevkårer visar att elever i behov 
av särskilt stöd har upplevt övergången till distansstudier som svår. 
Gymnasieelever 
med examen 
inom 4 år, 
kommunala 
skolor 

70,6% 71,9% 71,8% 74,1% Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Indikatorn innefattar elever från introduktionsprogrammen, samt elever som påbörjade sina studier fyra år 
tidigare men som sedan dess har valt att avsluta sina studier. Indikatorn påverkas således av andel avhopp, 
mängden elever på introduktionsprogrammen, samt graden av behov på eleverna inskrivna på 
introduktionsprogrammen. 
En möjlighet är att övergången till distansstudier under pandemin har påverkat examensnivåerna negativt. 
En initial analys från Nösnäsgymnasiet är att elever som är i behov av särskilt stöd har påverkats negativt av 
övergången till distansstudier och många elever på introduktionsprogrammen faller inom den kategorin 
elever. Sett till elever inskrivna på de nationella programmen har istället examensnivåerna inom fyra år ökat 
från 80 % 2019 till 85 % 2020. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ser Nösnäsygmnasiet över hur 
indikatorer kopplade till introduktionsprogrammen kan förfinas för att ge en tydligare bild över 
introduktionsprogrammens behov och förutsättningar. 
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AKTIVITETER  
Titel Status Färdiggrad 
Utveckla dialogsamtal inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet 

Påbörjad  

Kommentar:  
Implementering av kvalitetsdialoger inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats för 
samtliga verksamheter och samtliga skolverksamheter har nu genomfört kvalitetsdialoger på samtliga teman 
i årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Utvecklandet av kvalitetsdialogen som en modell för systematiskt kvalitetsarbete fortgår på enhets- och 
verksamhetsnivå som en del av implementeringen av den nya modellen för systematiskt kvalitetsarbete. 
Arbetet äger rum på alla nivåer från lärare, rektorer och verksamhetschef, till sektorchef och 
utvecklingsledare centralt i förvaltningen. 
Sektor utbildning ser positivt på att verksamheterna har prövat sig fram under implementeringsåret för att 
hitta optimala former för enheterna utifrån skiftande behov. 
Under höstterminen har Kultur och fritid kopplats på modellen och genomfört en kvalitetsdialog på temat 
Mål och resultat. Arbetsmarknadsenheten är den enda enheten som ännu inte genomfört en kvalitetsdialog. 
Arbetsmarknadsenheten planeras delta i kvalitetsdialoger på temat Trygghet och trivsel under vårterminen 
2021. 
Öka likvärdigheten avseende enheternas 
resultatkvalitet genom fördjupat samarbete 
mellan enheterna, tydliggörande av 
ansvarsroller samt genomförande av insatser 
utifrån analyser. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Nösnäsgymnasiets skolenheter har i samarbete med varandra genomfört ett antal insatser för att öka 
likvärdigheten i resultatkvalitet. En enhetsövergripande del av likabehandlingsplanerna har framtagits. 
Vidare har enheterna arbetat med sambedömning inom ramen för ämneslagen, samt samordnat 
processerna runt digitaliseringen genom en styrgrupp som är sammansatt med representation över 
enheterna. Arbetet med att definiera de nya lönekriterierna har skett över samtliga enheter och samordnats 
av lednings- och rektorsgruppen. Ett gemensamt arbete med mål att ta fram Nösnäsgymnasiets ”stora idé” 
har genomförts. 
Fortsatt planeras ytterligare samordning kring stödinsatser mellan skolenheterna. Nösnäsgymnasiet behöver 
arbeta för en ökad samsyn kring vilka stödinsatser eleverna skall ges och i vilken utsträckning. Detta för att 
öka likvärdigheten mellan skolenheterna både i fråga om kvalitet och ekonomiska ramar. 
Kvalitetssäkra samverkan och dokumentation 
för målgruppen inom det kommunala 
aktivitetsansvaret under paraplyet DUA 

Påbörjad  

Kommentar:  
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunens uppföljande ansvar för ungdomar 16-20 år som inte 
går i gymnasiet. Ett omfattande arbete kring rutiner, dokumentation och samverkan inom KAA har 
genomförts under året. Samverkan och rutiner har tydliggjorts genom en reviderad plan för arbetet. Externt 
sker samverkan inom GR, både kring erfarenhetsutbyte och registerhantering. Arbetet har återredovisats till 
välfärdsutskottet vid två tillfällen under läsåret. DUA har inte fungerat som en samlande funktion och en 
översyn över vilka utvecklingsmöjligheter ett samarbete med DUA skulle medföra behöver genomföras. 
Genomföra kompetensutvecklingsinsatsen 
Nösnäslyftet - tema digitalisering kopplat till 
den nationella digitaliseringsstrategin och 
sektor utbildnings digitala agenda 

Klar  

Kommentar:  
Kompetensutvecklingsinsatsen Nösnäslyftet har genomförts i ämneslagen under 2020. En styrgrupp 
bestående av representanter från skolledning, samtliga enheter, samt utvecklingsledare har planerat och 
styrt insatsen. 
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De kompetenshöjande insatserna har dels innefattat digitala undervisningsverktyg, dels en vidare syn på 
digitalisering som en nödvändig kompetens för examinerade elever. 
I samverkan fortsätta arbetet med att finna 
flexibla lösningar och yrkesutgångar för elever 
som av olika anledningar inte går färdigt 
gymnasieskolan. 

Försenad  

Kommentar:  
Introduktionsprogrammen har under året fortsatt arbetet med att införa yrkespaket. I juni slutade de första 
fyra eleverna som gått denna tvååriga utbildning inom bygg och industri (svets). Under våren har ett 
samverkansprojekt inom GR startats (InVux). I projektet deltar både Nösnäsgymnasiet och 
vuxenutbildningen. Projektets syfte är att genom samverkan hitta fler vägar mot anställning för elever där 
den vanliga gymnasieskolan inte är vägen. 
Projektet var trögstartat bland annat på grund av att de olika medlemsverksamheterna har haft olika syn på 
projektets syfte och genomförande. Även Covid-19 pandemin och personalomsättning har medfört att 
grunduppdraget behövt prioriteras. Projektet har fått ny fart under den senare tredjedelen av året och 
fortskrider trots Covid-19 pandemin. 
Arbeta effektivt och strategiskt inom och 
mellan sektorerna avseende ungdomar som 
inte följer ordinarie skolgång. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Kompetens och utveckling arbetar strategiskt i tvärsektoriella samverkansgrupper och projekt som Plug-In, 
InVux, och operativt arbete inom KAA(Kommunernas aktivitetsansvar). I detta arbete har ungdomar att 
arbeta vidare med identifierats. Arbetsmarknadskonsulten på enheten utför riktat individanpassat arbete 
med ungdomar. 
Arbetet med att hitta vidare strategiska vinster genom samverkan fortgår. 
Utveckla samarbete med sektor 
socialtjänst/försörjningsstöd/arbetsförmedling 
för att skapa flexibla lösningar och 
yrkesutgångar för elever som av olika 
anledningar inte går färdigt gymnasieskolan 

Påbörjad  

Kommentar:  
En tätare dialog mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten har etablerats som en grund för vidare 
samverkan. Samverkan sker även inom ramen för olika projekt såsom "Fler i självförsörjning" där ungdomar 
är en viktig målgrupp. 
Överföra ansvaret för entreprenöriellt 
feriearbete från extern aktör till Kultur och 
Fritid i samverkan med gymnasieskolans Ung 
Företagsamhet 

Klar  

Kommentar:  
Ansvaret för entreprenöriellt feriearbete har överförts från extern aktör till Kultur och fritid i samverkan med 
Arbetsmarknadsenheten och Nösnäsgymnasiet. Kultur och fritids ungdomsverksamhet har genomfört "Unga 
entreprenörer" med 15 ungdomar i samverkan med arbetsmarknadsenheten och Nösnäsgymnasiet. 
Utöka samarbetet i bedömning och tolkning 
av läroplan, ämnesplaner och betygskriterier 
tillsammans med gymnasieskolan 

Påbörjad  

Kommentar:  
En rutin för att två gånger årligen samla alla lärare som undervisar i gymnasiesärskolan har införts. Dessa 
möten syftar till att öka kompetens och kunskap om särskolans målgrupp och styrdokument. Vidare har ett 
arbete med att se över innehåll och möjligheter med en resursbank med utbildningsmaterial inom området 
genomförts. 
Resursbanken är just nu under uppbyggnad. Tanken är att resursbanken ska vara dynamisk och uppdateras 
allt eftersom utbildningsinnehållet förändras. Resursbanken kommer att finnas tillgänglig via skolans 
lärplattform. 
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Säkra praktikplatser och kvalitet i 
undervisningen på det arbetsplatsförlagda 
lärandet kopplat till elevernas studieplan 

Påbörjad  

Kommentar:  
Gymnasiesärskolans lärare följer tillsammans med yrkeslärare upp elevernas arbetsplatsförlagdalärande 
(APL) i syfte att säkerställa att eleverna får ett bra bemötande och en balans mellan krav och förmåga. Ett 
större utvecklingsarbete inom området kommer att ske de kommande två åren inom GR-projektet 
GRSamSär. 
Kartlägga möjligheter till utveckling eller 
avveckling av gymnasiesärskolan 

Klar  

Kommentar:  
Gymnasiesärskolan har under året separerats från Grundsärskolan och har nu sin tillhörighet på gymnasiets 
nya skolenhet, enhet 5. 
Utredningsuppdraget i strategisk plan 2020 "Gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag 
med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035" presenterades för Välfärdsutskottet och Kommunstyrelsen 
under hösten och innefattade en diskussion rörande gymnasiesärskolans framtid och eventuella 
konsekvenser av en utveckling, alternativt en avveckling, av gymnasiesärskolan. 
Utveckla samarbetet med 
introduktionsprogrammet i syfte att hitta fler 
studievägar för eleverna 

Påbörjad  

Kommentar:  
Diskussioner kring möjliga samverkansvinster med introduktionsprogrammet har påbörjats, men på grund 
av Covid-19 pandemin och personalomsättning har grunduppdraget prioriterats. Vidare arbete med att se 
över hur ett samverkansarbete skulle kunna organiseras kommer att fortgå när ny rektor är tillsatt. 
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3. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat 
Stenungsund ska vara en attraktiv kommun att driva företag i. Kommunens ambition är att skapa 
goda förutsättningar för företag att bedriva sin verksamhet. 

Bedömning måluppfyllelse: Ej uppfyllt  

På grund av Covid-19 pandemin redovisas SKR:s undersökning Insikt senare än vanligt. Jämförelse 
med tidigare går därför inte att göra. Utifrån Svenskt Näringslivs ranking faller kommunen 34 
placeringar i jämförelse med 2019. I flera underkategorier har också stora försämringar och 
förbättringar skett.  

 

INDIKATORER  
Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Svenskt 
Näringslivs 
ranking 

120 85 86 77 Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
Kommunen faller 34 placeringar i jämförelse med 2019. I de olika delkategorierna finns en negativ trend 
gällande tillgång till kompetens (-12 placeringar), service och bemötande (-25 placeringar) samt 
kommunpolitikers attityder till företag (-53 placeringar). Det finns samtidigt kraftiga förbättringar gällande 
exempelvis vägnät, tåg- och flyg (+72 placeringar) samt mobilnät och bredband (+76 placeringar) 
Omdöme i 
SKR:s 
undersökning 
Insikt 

 66 65 71 Inget 
värde 
angivet 

Inget 
värde 
angivet 

Kommentar:  
Resultat och rankingar på kommunal nivå för 2020 kommer att offentliggöras den 22 april. 

 

AKTIVITETER  
Titel Status Färdiggrad 
Näringslivsperspektivet ska lyftas i 
förvaltningens arbete 2020 

Påbörjad  

Kommentar:  
Ett nytt näringslivsprogram har tagits fram under hösten 2020. Det kommer att vara kommunens 
övergripande styrdokument för att stärka företagsklimatet. Det nya näringslivsstrategiska programmet 
beskriver kommunens förhållningssätt och inriktning i det näringslivspolitiska arbetet framåt. Programmet 
ska bidra till att näringslivsperspektivet integreras i det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om från 
en myndighetsutövande organisation med serviceerbjudande till en modern serviceorganisation med 
myndighetsansvar. 
Stort fokus under året har varit hur kommunen kan stötta företag under rådande pandemi. Stort fokus har 
varit på företagsbesök för att på så sätt inhämta en välgrundad lägesbild gällande de utmaningar och behov 
som finns hos företagen i kommunen. Under året har funktionen med en företagslots startats upp igen, 
detta med syfte att erbjuda företag som vill etablera sig en enkel väg in till kommunen samt underlätta 
etableringen. Under pandemin har företagslotsen hjälpt företagare med handläggning av deras ansökningar 
om de ekonomiska stöd som har erbjudits. Näringslivsperspektivet ska vara en naturlig del i hela 
kommunens arbete. Samverkan med närsamhället och lokala företag sker kontinuerligt. Detta sker 
exempelvis på kommunens förskolor där företagen ges möjlighet att träffa våra yngre medborgare och 
samtidigt som barnen får en omvärldskunskap och ett ökat förberedelsekapital inför kommande val i livet. 
Likaså finns en stark samverkan mellan lokala företag och gymnasiet. Nösnäsgymnasiet och Stenungsunds 
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kommun har satts på kartan genom satsningen på att göra industritekniska programmets inriktning 
processteknik till ackrediterat valideringscenter som ett led i ett projekt i samverkan mellan Svensk 
industrivalidering och Teknikcollege. Industrirådet har pekat ut det industritekniska programmets inriktning 
processteknik på Nösnäsgymnasiets som strategiskt viktigt i samverkan med Perstorp. Många 
gymnasiearbeten genomförs på, eller i samverkan med, lokala företag. 
Förvaltningen har också genomfört 100 företagsbesök under året. 
Utveckla arbetet med samverkan 
skola-arbetsliv, genom processtöd 
och spridning av goda 
pedagogiska exempel till 
arbetslagen på enheterna 

Påbörjad  

Kommentar:  
Skolorna har genomfört erfarenhetsutbyte i årskurserna 1-6, respektive 7-9, vid ett par träffar. Där har 
rektorer och lärarrepresentanter tillsammans diskuterat, planerat och presenterat sina arbeten med 
samverkan skola–arbetsliv. Arbetet har resulterat i att skolorna tar stöd av den mall som finns i SAMSYV-
dokumentet för att planera och utvärdera undervisningen. Flera skolor har också lagt upp sina arbeten i 
Skolverkets Syv-spindel för ett ökat erfarenhetsutbyte. Under året har grundskolans utvecklingsledare, 
samordnare och studie- och yrkesvägledare träffats för att utveckla arbetet med att skapa en god struktur 
för samverkan med arbetslivet över alla skolans årskurser. Det arbetet är fortfarande i uppstartsfasen då 
personalomsättning och Covid-19 pandemin tvingat fram avbrott i arbetet. 
Arbetet med SAMSYV utvärderades som en del av temat Lärandeprocesser under höstterminen. Aktiviteter 
för utveckling av arbetet kommer att tas fram under vårterminen 2021 med utgångspunkt i resultaten av 
analyserna. Den tidigare SAMSYV-planen kommer att revideras i samband med detta. 
Genomförande av 
programmeringsutbildning i 
matematik för årskurs 7 - 9 
tillsammans med lokala företag 

Klar  

Kommentar:  
En programmeringsutbildning för matematik- och tekniklärare genomfördes tillsammans med HOGIA under 
vårterminen 2020. En eventuell fortsättning diskuterades men pausades i och med Covid-19 pandemin 
Ge fler elever möjlighet att driva 
Ung Företagsamhet under sin 
gymnasietid 

Påbörjad  

Kommentar:  
På flera gymnasieprogram har en modell utvecklats för att koppla samman elevernas gymnasiearbete med 
Ung Företagsamhet (UF). Detta har inneburit en stärkt koppling mellan skola och arbetsliv vilket ökat 
elevernas motivation för sina studier. På IMS (Språkintroduktion) har UF för nyanlända introducerats. Syftet 
har varit att utveckla elevens entreprenörskap, ge eleven kännedom om hur ett företag drivs, samt 
språkträning. Samverkansföretagen har gett stöd i projektledning. 
Elever och dess UF-företag har fått stöd och utbildning i projektledning och agil kultur. Resultatet har varit 
positivt varvid fler elever på övriga skolenheter kommer att få denna möjlighet under nästa läsår 
Ökad samverkan mellan 
programmen gällande Ung 
Företagsamhet 

Påbörjad  

Kommentar:  
Större möjlighet till samverkan mellan lärare på olika program ges då det nu finns ämneslagstid i Ung 
Företagssamhet/entreprenörskap. Vidare har det inrättats en förstelärartjänst för entreprenörskap. Årligen 
anordnas en gemensam julmarknad för alla UF-företag på skolan. En verksamhetsgemensam UF-verkstad 
har inrättats där elever från olika program kan mötas. Under uppstart läggs fokus på samverkan mellan 
Teknik-, Ekonomi-, och Samhällsprogrammet för att skapa samhällsnyttiga och hållbara UF-företag. 
Utveckla programråden för att 
skapa tydligare koppling mellan 
skola och arbetsliv 
(gymnasieskola) 

Påbörjad  
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Kommentar:  
Programråden är en viktig del i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Det har under rådande pandemi varit 
svårt att genomföra programråd på distans med mindre företag som inte har tillräcklig digital vana. Eleverna 
har arbetat på distans men branschrepresentanter har inte alltid haft möjlighet att delta. Kontakt och dialog 
har dock fortsatt mellan skola, bransch och representanter från politiken. 
Önskemål om att starta en form av programråd även på Ekonomiprogrammet har lagts fram. Inom 
gymnasiesärskolan har verksamheten deltagit vid de av GR anordnade regionala programråden (en del av 
GRSamSär). Ett utvecklingsområde inom såväl gymnasiesärskolan som introduktionsprogrammen är att 
verksamheterna ska vara representerade också på de lokala programråden inom aktuella områden. Inom 
Lärling pågår en process för att inrätta ytterligare ett programråd för VVS då målsättningen är att 
branschrekommendera utbildningen. 
Marknadsföra kompetens och 
utveckling gentemot företagen i 
Stenungsunds kommun 

Påbörjad  

Kommentar:  
En dialog med arbetsförmedlingen är initierad och särskilda satsningar inför 2021 är framtagna. 
Utveckla samarbetet med sektor 
samhällsbyggnad i syfte att 
utveckla bland annat sociala 
kontrakt 

Ej påbörjad  

Kommentar:  
Endast informella samtal har ägt rum och aktiviteten är ännu inte påbörjad. De möten som planerades till 
höstterminen 2020 fick prioriteras bort på grund av hög arbetsbelastning till följd av Covid-19 pandemin. 
Fortsätta arbetet med 
bemötandefrågor, i syfte att 
aktualisera bemötandefrågorna 
för medarbetarna och informera 
och utbilda nyanställda 

Påbörjad  

Kommentar:  
Arbetet med bemötandefrågor är något som regelbundet tas upp på både APT och i medarbetarsamtalen. 
Resultatet från SKRs Insiktsenkät ställd till företag visar på att kommunens arbete med bemötandefrågor har 
gett gott resultat. Kommunens resultat har gått från godkänt till mycket bra. Nöjdkundindex (0-100) påvisar 
för 2020 följande resultat: livsmedel 84, miljö- och hälsoskydd 79 och bygglov 73. 
Öka antalet marknadsdialoger 
inför upphandlingar för att 
uppmuntra och underlätta för 
lokala företag att delta i 
upphandlingar 

Påbörjad  

Kommentar:  
Som en del av marknadsdialogen så använder upphandlingsenheten sig av funktionen "direktinformation" 
som har till syfte att uppmuntra och underlätta för lokala företag att delta i upphandlingar. 
Upphandlingsenheten har använt funktionen i 57 % av de annonserade upphandlingarna. 
Genomföra två 
informationstillfällen per år, med 
företag och potentiella 
leverantörer i närområdet som 
målgrupp. Företagen informeras 
om lagstiftning och hur man går 
till väga för att lämna anbud i 
kommunala upphandlingar 

Påbörjad  

Kommentar:  
Med anledning av den pågående pandemin har förvaltningen inte genomfört några informationstillfällen 
med företag och potentiella leverantörer under 2020. Under hösten 2020 har dock förvaltningen haft 
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kontakt med organisationen Företagarna och planerat in återkommande möte under 2021 för att på ett 
gemensamt sätt arbeta vidare med frågan. 
Öka antalet e-tjänster för företag Påbörjad  
Kommentar:  
Under 2020 har nio nya e-tjänster för företag tillkommit. Av dessa var tre tjänster gällande livsmedel, en 
ansökan om hyresreduktion (tillfällig period) samt tre stycken som gäller bygglov (anmäl av kontrollansvarig, 
ansöka om slutbesked samt komplettera bygglov). Därtill har e-tjänster för anslutning till kommunalt VA och 
ansökan om bidrag för snöröjning tagits fram. 
Genomföra två föreläsningar för 
kommunala tjänstepersoner för 
att stärka kunskapen om 
företagares villkor samt för att 
förbättra bemötandet och 
servicen mot företagare 

Påbörjad  

Kommentar:  
En föreläsning har genomförts vid två tillfällen för medarbetare inom samhällsbyggnad, upphandling och 
medborgarservice. Fokus för föreläsningen var bemötande och företagares förutsättningar. Organisationen 
Företagarna höll i föreläsningen. 
Ta fram ett nyhetsbrev till alla 
företag om det stöd och de event 
som kommunen har 

Klar  

Kommentar:  
Fyra nyhetsbrev har skickats ut. Sista utskicket hade 82 mottagare. Fokus för nyhetsbreven har varit 
kopplade till Covid-19 och information om företagsbesök och information om Frukostklubben för företagare. 
Nyhetsbrev till företag kommer att fortsätta under 2021. 
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4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en 
femårsperiod 

 

Bedömd måluppfyllelse: Delvist uppfyllt  

Stenungsunds kommun växer och under 2020 har det tillkommit 101 bostäder vilket dock inte når 
upp till målet om 170 bostäder. I jämförelse med föregående år är detta också en försämring då 
248 bostäder stod klara men utfallet är väl jämförbart utfallet 2018. I genomsnitt har det de 
senaste tre åren byggts 145 bostäder per år.   

Antalet antagna detaljplaner under 2020 nådde målsättningen om tre antagna detaljplaner per år 
vilket också är en förbättring från tidigare år.   

 

INDIKATORER 

Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Förändring i 
bostadsbeståndet 

101 170 248 87 Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Under 2020 har totalt 101 bostäder färdigställts. Av dessa är 52 enbostadshus, 43 lägenheter i 
flerbostadshus och 6 lägenheter i specialbostadshus. Sett till de senaste tre åren (2018–2020) har det byggts 
145 bostäder per år i genomsnitt.  
Antagna 
detaljplaner sett 
över en fem-års 
period 

3 3 1 2 Målvärde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Under 2020 har tre detaljplaner antagits. Ytterligare detaljplaner beräknas antas i början av 2021. De tre 
detaljplaner som antagits är Spekeröds handelsområde, Förskola Norra Hallerna samt ändring av detaljplan 
högstadieskola Hallerna. 

 

AKTIVITETER  
Titel Status Färdiggrad 
Genomföra aktiviteter kopplade 
till Lantmäteriets projekt 
”Digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen” 

Påbörjad  

Kommentar:  
Utifrån den handlingsplan som togs fram i februari 2020 bedömer förvaltningen att projektet Digitalisering 
av samhällsbyggnadsprocessen är till 70 % färdigställd. Inom Digitalisering av samhällsbyggnad har ett 
delprojekt slutförts, två delprojekt (vägnät, geoteknik-register) har försenats och fortlöper över till 2021, och 
ett par aktiviteter har inte kunnat startas. Samtidigt har ett viktigt utvecklingsområde på planavdelningen 
kring 3D-modellering gjort betydligt större framsteg än förväntat för 2020. Arbetet med "Digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocess" är dock bara i sin linda. Den stora fördelen för projektet är den strategi som 
Lantmäteriet och Boverket har tagit fram från regeringsuppdrag och som sträcker sig över en fem års-period 
framöver. Det är först under 2021 som de 2-3 första större stegen tas i detta arbete. Dessa steg rör 
grundkarta, digitala detaljplaner samt digitala byggnadsmodeller. Dessa prioriterade områden kommer att 
beröra förvaltningens arbete i Stenungsund under 2021. 
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Ta fram ett förslag till 
klimatanpassningsplan 

Försenad  

Kommentar:  
Samtliga tio planerade workshops har genomförts under året. Tyvärr har själva samanställningen av planen 
inte hunnit bli klar. Samtliga av kommunens verksamheter ligger lite efter i detta arbete. Till viss del beror 
detta på Covid-19 pandemin och att andra arbetsuppgifter har fått gå före, men det beror även på att 
verksamheterna haft en stor arbetsbelastning under året. Förhoppningen är att planen kan färdigställas 
under första kvartalet av 2021. Därefter kommer en antagningsprocess påbörjas. 
Ta fram ett förslag till VA-plan Påbörjad  
Kommentar:  
Det har under hösten 2020 framkommit att processen inte kommit så långt som planerat. Förvaltningen har 
tagit kontakt med berörd konsult samt Länsstyrelsen för att få igång arbetet och öka takten. Ett färdigt 
förslag beräknas vara klart november 2021. 
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5. Andel barn och unga som tar del av kultur- och fritidsverksamheten 
ska öka 

Kulturskolan och Idrottsskolan är viktiga verksamheter för barns och ungas kreativitet och rörelse. 
Antalet barn och unga som tar del av verksamheterna ska därför öka 

 

Bedömd målfyllelse: Delvis uppfyllt   

Andelen barn som tar del av idrottsskolans verksamhet har minskat under 2020 i jämförelse med 
tidigare år. Anledningen till det minskade deltagandet beror på Covid-19 pandemin men innan 
pandemin stängde verksamheten fanns också en nedgång som pekade på att insatser behöver 
genomföras oavsett pandemins påverkan.  

Vad gäller andel barn som är inskrivna i kulturskolans verksamhet så har denna ökat för andra året 
i följd. Utfallet beror på ett målmedvetet arbetat i kombination med en utökning av 
verksamheten. Andel (unika) barn som tog del av kulturskolans aktiviteter var 1793, en siffra som 
dock inte kan jämföras med tidigare år mätningen genomfördes för första gången 2020.  

 

INDIKATORER  
Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Andel barn 
som tar del 
av 
idrottsskolans 
verksamhet 

205 295 294 309 Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
Trenden under våren pekade på nedgång i andel barn som tar del av idrottsskolans verksamhet. Därför 
påbörjades samtal med representanter från idrottsskolans styrelse för att se över hur verksamheten kan 
utvecklas. Då idrottsskolans verksamhet stängdes ner i november på grund av införda restriktioner till följd 
av Covid-19 pandemin har utfallet dock minskat totalt sett under 2020. 
Andel barn 
som tar del 
av 
kulturskolans 
aktiviteter. 

1 793    Inget 
värde 
angivet 

Inget 
värde 
angivet 

Kommentar:  
1 793 barn (unika) har tagit del av Kulturskolans aktiviteter under 2020. Detta är en ny indikator som inte 
följts upp tidigare år och därför saknas jämförelsestatistik från tidigare år. Kulturskolans aktiviteter 
innefattar bland annat projekt som genomförs i samverkan med skolan och studieförbund. Aktiviteterna 
finansieras till stor del med externa medel. 
Andel barn 
som är 
inskrivna i 
kulturskolans 
verksamhet. 

331 324 323 305 Målvärde 
uppnått 

Ökad 

Kulturskolan har målmedvetet arbetat för att fylla platserna vilket de ser ger goda resultat. Vidare har 
Kulturskolan under hösten utökat sin verksamhet med en dramagrupp vilket inneburit en ökning i antalet 
inskrivna barn. 
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AKTIVITETER  
Titel Status Färdiggrad 
Etablera former för arbetet med 
handlingsplaner enligt "Program 
för barn och ungas 
kulturverksamhet" 

Klar  

Kommentar:  
Syftet med att etablera handlingsplaner enligt "Program för barn och ungas kulturverksamhet" är att skapa 
struktur och former för ett mer systematiserat och långsiktigt samarbete mellan Kultur och fritid och 
skolverksamheterna. 
Ett årshjul för programverksamhet och samverkan mellan enheter har etablerats. 
Barnprogramplaneringsgruppens arbete fortsätter och planering pågår för att etablera en så kallad 
kulturgaranti för kommunens barn. 
Vidareutveckla samarbetet kring 
Skapande förskola med Kultur och 
fritid 

Klar  

Kommentar:  
Alla kommunens 5-åringar har deltagit i filmskapande inom Skapande förskola. Filmprojektet riktar sig till 
alla barn som fyller fem år, just det året. I samarbete med Barnfilmskolan har barnen arbetat med kritiskt 
tänkande och kreativt digitalt skapande. Resultatet av insatsen blev en filmfestival med filmvisning på 
respektive förskola. 
Påbörja ett samarbete mellan 
grundskola och mötesplatsen 
Rum1. 

Ej påbörjad  

Kommentar:  
Aktiviteten är ännu inte påbörjad. Planerade aktiviteter under höstterminen 2020 fick prioriteras bort på 
grund av Covid-19 pandemin. 
Utveckla samarbetet mellan Plug-
in och mötesplatsen Rum 1 

Påbörjad  

Kommentar:  
Under våren 2020 hade flera av de elever som fått stöd via Plug-In deltagit i Rum1:s verksamhet. 
Nösnäsgymnasiet bedömer att detta varit ett viktigt och motiverande inslag för eleverna. Under 
höstterminen 2020 har ingen ytterligare utveckling av samarbetet skett då detta varit svårt utifrån rådande 
läge. 
Utveckla innehållet i 
mötesplatsen Rum1 för att nå fler 
inom målgruppen 13 - 25 år. 

Klar  

Kommentar:  
I början av året avdelades en medarbetare som samordnare för verksamheten i Rum1. En arbetsgrupp har 
arbetat med att utveckla innehållet i Rum1 och workshops har genomförts i samverkan med föreningar. På 
så sätt har planerna inför 2021 tagit form. 
Filmplats och en läscirkel med deltagare i åldrarna 16-19 år träffas regelbundet i Rum1 (till viss del i digitala 
möten på grund av Covid-19 pandemin) och kommer att fortsätta att träffas under 2021. Vidare har en 
skrivgrupp "TEXT" etablerats. 
Nu finns även möjlighet för unga att själva boka in sig i Rum1 och bedriva egna aktiviteter. 
Utöka barnbibliotekets 
uppsökande verksamhet med 
syfte att nå fler barn i kommunen 

Klar  
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Kommentar:  
Uppsökande verksamhet pågår på kommunens familjecentral, på BVC, i Kulturhusparken, i Citycons lokaler 
på Stenungstorg, samt i olika föräldragrupper i kommunen. 
Anpassningar av arbetet har genomförts för att följa restriktioner som införts till följd av Covid-19 pandemin. 
Utöka öppettiderna i Kulturhuset 
Fregatten 

Påbörjad  

Kommentar:  
Under våren 2019 påbörjades processen för att införa morgonöppet med självservice i biblioteket. Från och 
med den sjunde september 2020 håller biblioteket öppet med självservice mellan kl. 8.00-10.00. 
En del av föreningsstödet avsattes för att stötta kulturföreningar som vill ha arrangemang i kulturhuset på 
söndagar. Stödet används för att täcka lokal- och vaktmästarkostnader. I takt med att restriktionerna Covid-
19 restriktionerna skärpts har även aktiviteterna minskat. 
Utveckla innehållet i Idrottsskolan Påbörjad  
Kommentar:  
Kultur och Fritid har en fortsatt dialog med representanter från Idrottsskolan och föreningslivet för en 
Idrottsskola som möter både föreningarnas resurser och barn/ungdomars efterfrågan. 
Dialog förs även med skolan för att via Idrottsskolan nå högstadieelever som inte har hittat någon 
föreningsaktivitet eller som redan har lämnat föreningsidrotten. 
Kulturskolan ska utveckla 
samarbetet med skolor som är 
underrepresenterade i 
kulturskolans verksamhet 

Påbörjad  

Kommentar:  
Kulturskolan har sökt och beviljats medel för detta ändamål. Planer finns för att genomföra ett projekt på 
Kristinedalskolan med en danspedagog. Projektet beräknas påbörjas under vårterminen 2021. 
Idrottsskolan roll ska utvecklas i 
underrepresenterade områden 

Påbörjad  

Kommentar:  
Möten med representanter för Idrottskolans styrelse för att utveckla innehållet i Idrottskolan har 
genomförts under året. Som en del av dessa samtal diskuterades även hur Idrottsskolan kan utvecklas i 
underrepresenterade områden. Planerat vidare arbete under höstterminen 2020 har prioriterats bort på 
grund av rådande pandemi och ett behov av att fokusera på befintlig verksamhet. 
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6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam 
arbetsplats/arbetsgivare 

För att säkerställa en verksamhet präglad av hög kvalitet och god service är personalen kommunens 
viktigaste resurs. Samtidigt med stora pensionsavgångar ökar efterfrågan på välfärdstjänster. Därför 
kommer många nya medarbetare behöva rekryteras de kommande åren samtidigt som nuvarande 
personal stannar kvar. För att kunna behålla och attrahera ny personal måste arbetsplatsen 
uppfattas som attraktiv och upplevas som hälsosam för ett långt arbetsliv. För att säkerställa 
kompetensförsörjningen måste arbetsgivarvarumärket stärkas kontinuerligt. Dessutom är det viktigt 
att det skapas arbetsplatser där personalen vill stanna kvar, utvecklas och utveckla verksamheten. 

Bedömd måluppfyllelse: Delvist uppfyllt  

Sjukfrånvaron från föregående år har ökat 1,3 procentenheter. Den högre sjukfrånvaron bedöms 
helt bero på Covid-19 pandemin.  

Under 2020 har andelen anställda i kommunen som har heltid har ökat, framförallt beroende på 
insatserna inom optimerad bemanning inom sektor socialtjänst. Andelen anställda med 
sysselsättningsgrader under 70% har inte förändrats något sedan motsvarande period förra året. 
Förvaltningen bedömer dock att optimerad bemanning kommer att kunna öka möjligheten att öka 
personalens sysselsättningsgrad under kommande år. 

INDIKATORER  
Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Minska 
sjukfrånvaron från 
föregående 
kalenderår 

8,1% 6,5% 6,6% 6,7% Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
För helåret 2020 var sjukfrånvaron 7,9 % (kommunens egna mätning omfattar alla anställningsformer till 
skillnad från GR:s som exkluderar timavlönade, mätdatum 21-01-08). Det är en högre sjukfrånvaro än 
motsvarande period 2019, då sjukfrånvaron var 6,6 %. Den högre sjukfrånvaron bedöms helt bero på Covid-
19 pandemin. GR:s mätning brukar redovisa en något högre sjukfrånvaro. 
Öka andelen 
anställda i 
kommunen som 
har heltid 

77,1% 76,2% 76,1% 72,9% Målvärde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
I december 2020 hade 77,1 % av den månadsavlönade personalen en heltidsanställning. Motsvarande siffra 
för 2019 var 76,1 %. Andelen heltidsanställda fortsätter att öka i kommunen, framförallt beroende på 
insatserna med optimerad bemanning inom sektor socialtjänst. 
Minska andelen 
anställda som har 
en 
sysselsättningsgrad 
under 70 % 

5,5% 5,4% 5,5% 6,1% Nära 
målvärde Oförändrad 

Kommentar:  
I december 2020 hade 5,5 % av den månadsavlönade personalen en anställning med en sysselsättningsgrad 
under 70%. Motsvarande siffra för december 2019 var 5,5%. Andelen anställda med sysselsättningsgrader 
under 70% har därmed inte förändrats något sedan motsvarande period förra året. Kommunen följer 
fortsättningsvis upp alla anställningar under 70%. Därtill möjliggör optimerad bemanning möjligheten att 
öka personalens sysselsättningsgrad. 
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AKTIVITETER  
Titel Status Färdiggrad 
Säkerställa att åtgärder för att öka 
frisknärvaron genomförs 

Påbörjad  

Kommentar:  
Kommunen har fortsatt det hälsofrämjande arbetet, till exempel genom friskvårdsersättning och samarbetet 
med kommunens hälsoinspiratörer. Det har skett ett fortsatt arbete med att agera vid tidiga signaler om 
ohälsa, t.ex. vid upprepad korttidsfrånvaro (fem sjuktillfällen/år). En högre andel av medarbetarna och fler 
medarbetare, har tagit ut sitt friskvårdsbidrag 2020 i jämförelse med föregående år vilket är en positiv 
utveckling som kan främja frisknärvaron. Inom sektor socialtjänst har insatsen ”chef- och hälsodialog” 
införts, vilken även fortsätter under 2021. 
Nuvarande fokus inom insatsen är på det kulturstärkande arbetet gällande hälsa/ohälsa, med fokus på att 
rusta cheferna att förstärka sitt arbete inom detta område med sina respektive arbetsgrupper. Denna insats 
bedöms också på längre sikt, ge bättre förutsättningar för ökad frisknärvaro. Arbetet under 2020 har också 
omfattat planering och uppstartsarbete gällande flera nya aktiviteter som påbörjas 2021 och som också över 
tid beräknas bidra till att stärka detta målresultat. Det handlar bland annat om ”pulsenkäter”, 
”förebyggande program” för medarbetare i ohälsoriskzonen, ”hälsoanalys” med mera. 
Aktivt arbeta med organisatorisk 
och social arbetsmiljö 

Påbörjad  

Kommentar:  
Arbetet med att genomföra, stärka och utveckla den nya kommungemensamma rutinen för årliga 
uppföljningen av SAM (systematisk arbetsmiljö) har pågått under hela 2020. Därtill har ett partsgemensamt 
kommunövergripande arbetsmiljöprojekt med fokus på riskbedömningar, tillbud- och 
arbetsskaderapportering, genomförts. 
Förutom detta finns olika typer av insatser inom inom respektive sektor. Exempelvis inom 
förskoleverksamheten har helhetsgrepp tagits kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i och med 
tillsyn från Arbetsmiljöverket. En tillsyn som nu är godkänd och avslutad. Chef- och hälsodialogen inom 
sektor socialtjänsten har också fortsatt med fokus på hälsa-ohälsa, psykosocial arbetsmiljö och 
kulturstärkande arbete. 
Säkerställa att åtgärder för att 
minska personalomsättningen 
genomförs 

Påbörjad  

Kommentar:  
Personalomsättningen i kommunen fortsätter att minska för femte året i rad. Exempel på det förbättrade 
resultatet går att koppla till flertalet insatser. Exempelvis i det förtydligade och strukturerade nära 
ledarskapet inom sektor socialtjänst, med fokus på tillgänglighet, närvaro, information och kommunikation. 
Andra exempel finns inom sektor utbildning där den egna personalen uppmuntras att söka tjänster inom 
kommunen i kombination med att skapa karriärmöjligheter som exempelvis förstelärare och förste 
förskollärare. Andra exempel på insatser som kan ha påverkat det förbättrade resultatet är det fortsatta 
arbetet med Strategin "attraktiv arbetsplats", implementering av tillitsbaserat ledarskap samt att lyhördhet 
inför personalens önskemål och behov tillämpas i det dagliga arbetet. Ett aktivt samarbete har också skett 
med Omställningsfonden för att öka omfattningen av kompetensförsörjningsinsatser för personalen, med 
delsyfte att minska personalomsättningen. 
Arbeta strategiskt med 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling 

Påbörjad  

Kommentar:  
Det övergripande strategiska arbetet med kompetensförsörjningen tar sin utgångspunkt i kommunens 
kompetensförsörjningsplan. Där framgår planering för kompetensförsörjningsarbetet och vilka olika typer av 
åtgärder som förvaltningen har att arbeta med för att förbättra kompetensförsörjningsläget. Det ständigt 
pågående samarbetet med övriga GR-kommuner i denna gemensamma utmaning, är också en viktig 
pusselbit i det strategiska utvecklingsarbetet. 
Exempel som pågår för att stärka kompetensförsörjningen är Projekt MODIG. Projektet syftar till att den öka 
den digitala mognaden för att kunna möta den allt mer digitaliserade arbetsmiljön. Inom flera verksamheter 
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arbetar man med att varje medarbetare har en utbildningsplan som kopplas till det egna uppdraget och 
behoven för hela verksamheten. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med frågan om att vara attraktiv 
arbetsplats med en god och stimulerande arbetsmiljö vilket är viktigt för stärka möjligheten för kunna att 
locka till sig ny kompetens. 
Samordna och kommunicera 
sektor utbildnings arbete med att 
vara en attraktiv arbetsgivare 

Påbörjad  

Kommentar:  
En enkät gick ut under vårterminen för att inventera behovet i verksamheterna inför den nya kommunala 
kompetensförsörjningsplanen. Däri ingår behovet av aktiviteter för att lösa kompetensbrister genom att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Sektor utbildning har ett pågående arbete tillsammans med kommunikationsenheten och 
bemanningsenheten för att samordna olika insatser i syfte att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Exempel 
innefattar att se över annonser gällande olika tjänster, samt att säkerställa ett gott bemötande från intervju 
till introduktion och tillgång till mentorer. 
Vidareutveckla 
skyddskommittéerna i samband 
det nya samverkansavtalet (sektor 
utbildning) 

Påbörjad  

Kommentar:  
Varje lokal samverkansgrupp (LSG) är tillika en skyddskommitté. Arbetsmiljöfrågor lyfts på samtliga möten 
och arbetsplatsträffarna utgör grunden för vad som behöver lyftas till facklig nivå och utgår ifrån det 
systematiska arbetsmiljöarbetets årshjul. Erfarenheterna från verksamheterna pekar på att arbetet med 
skyddskommittéerna har inneburit en bättre kommunikation mellan samverkansnivåerna och en förbättrad 
uppföljning i enlighet med samverkansavtalets syfte. 
Samtidigt arbetar verksamheterna vidare med att vidareutveckla skyddskommittéerna. Exempelvis har 
riskbedömningsfrekvensen ökat nämnvärt inom samtliga samverkansgrupper inom sektorn. Ytterligare ett 
exempel innefattar Nösnäsgymnasiet som har införlivat en ny rutin för att följa utvecklingen i frågor rörande 
skyddet mot ohälsa, olycksfall samt tillfredställande arbetsmiljöförhållanden på LSG-nivå. 
Sektor utbildning upplever att rådande situation till följd av Covid-19 pandemin har haft en positiv inverkan 
på att påskynda arbetet med arbetsmiljöfrågor och riskbedömningar. 
Medvetet sprida och 
marknadsföra goda exempel 
mellan skolenheterna både 
analogt och digitalt (sektor 
utbildning) 

Påbörjad  

Kommentar:  
Arbetet är en del av de kvalitetsdialoger och kvalitetsanalyser som genomförs som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Genom kvalitetsdialoger och gemensamma kvalitetsanalyser sker ett positivt 
erfarenhetsutbyte och spridning mellan skolenheter av det arbete som pågår. 
I oktober 2020 genomfördes en dialogkonferens digitalt för alla grundskolor med temat systematiskt 
kvalitetsarbete där spridning mellan skolor var ett viktigt och centralt inslag. 
"Pedagog Stenungsund" är en Facebooksida som används för spridning av kunskap och goda exempel inom 
digitalisering. 
Aktivt arbete, på ledningsnivå, för 
att främja en högre frisknärvaro 
för medarbetarna (sektor 
utbildning) 

Påbörjad  

Kommentar:  
Kompetens och utveckling har arbetat systematiskt med hälsoinspiratörer på enheterna i syfte att främja 
frisknärvaron. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en central del i arbetet med att främja en högre 
frisknärvaro. 
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Tydliggöra roller och funktioner 
inom organisationen (sektor 
utbildning) 

Påbörjad  

Kommentar:  
Arbetsmarknadsenheten har arbetat för att skapa en tydlig arbetsprocess med givna funktioner och roller 
runt deltagare inom varje del på enheten. 
På Vuxenutbildningen pågår ett ett arbete med att förtydliga lönekriterier för lärare. I detta arbete deltar 
skolledning och de olika lärararbetslagen. 
Prioritera förebyggande arbete 
för en bättre arbetsmiljö 
beträffande förslitningsskador, 
bemötande och förhållningssätt 
(sektor utbildning) 

Klar  

Kommentar:  
En handlingsplan fastställdes på lokal samverkansgrupp (LSG) våren 2019. Sedan planen fastställdes har den 
blivit ett stående inslag på varje arbetsplatsträff (APT) där arbetsmiljöfrågor diskuteras i olika konstellationer 
och med hjälp av olika metoder. Arbetet leds av rektor men planeras och utvärderas av arbetsmiljöombuden 
på LSG, före och efter APT. Jämförs resultaten från medarbetarenkäten 2018 med de från den senaste OSA-
enkäten genomförd i februari 2020 syns en kraftig förbättring av arbetsmiljön på de allra flesta fronter med 
undantag för kategorin ”Säkerhet och hälsa” (67 av 100). Utifrån resultatet på "Säkerhet och hälsa" lades 
fokus på nästkommande APT på att diskutera innehållet i kategorin och att tydliggöra vad som menas med 
exempelvis allvarliga olycksfallsrisker utifrån arbetsmiljöverkets definitioner. Efter genomgången fick 
personalen på nytt besvara kategorin ”Säkerhet och hälsa” i OSA-enkäten och resultatet blev då 84 av 100. 
Det förebyggande arbetet har fortsatt enligt handlingsplanen under höstterminen 2020. 
Fortsätta arbetet med att 
implementera Optimerad 
bemanning enligt handlingsplan i 
samarbete med kommunens 
personalfunktion (sektor 
socialtjänst) 

Klar  

Kommentar:  
Handlingsplanen följs och nu har även personlig assistans involverats i arbetssättet under året utifrån sina 
förutsättningar. Ordinarie personal arbetar nu mer över gränserna och täcker frånvaro. Överlag har det varit 
ett bra mottagande när en personal kommer till en annan enhet, enligt enkätundersökning. Samtliga mål har 
förbättrats under året; ökad sysselsättningsgrad, ökad andel heltidsanställda, färre vikarietimmar och 
minskad övertid. Sektor socialtjänst har bjudit in en arbetsgrupp bestående av arbetsgivarrepresentanter 
och fackliga representanter för att öka samarbete och förståelse kring optimerad bemanning. 
Införa individuell kompetensplan 
utifrån systematisk 
utbildningsplan för all baspersonal 

Klar  

Kommentar:  
En kartläggning av kompetens har genomförts av all personal inom vård omsorg. I denna kartläggning har 
alla baskunskaper listas som krävs för att utföra arbete inom vård omsorg för stämma av detta mot en 
utbildningsplan, som uppdateras kontinuerligt. Kartläggningen av kompetensplan följs upp terminsvis för att 
följa behov och säkerställa kompetens. Därefter planeras utbildningar som följer ett fastlagt årshjul. 
Vård Omsorg utvecklar hållbart 
lärande kring digital teknik via 
projekt MODIG - Mer omsorg med 
digital teknik 

Påbörjad  

Kommentar:  
Utbildningsplanen för projekt MODIG har följts och under året har projektet fortsatt med utbildningar för 
baspersonal och chefer. Förutsättningarna för projektet ändrades i samband med Covid-19 pandemin, vilket 
ledde till att även vikarier ingått i projektet och fått utbildning via webb. Projektet har förlängts tre månader 
och planeras avslutas våren 2021. 
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Enhetschefer inom vård omsorg har genomgått utbildning i digital transformation för att stärka sin 
kompetens och förståelse kring digitaliseringsutmaningar och möjligheter. 
Utveckla sektor socialtjänsts 
ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Under våren genomfördes en workshop där representanter från verksamheterna deltog. Syftet med 
workshopen var ”att få in verksamheternas syn på användarvänligheten av vårt nuvarande Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete”. Under hösten har arbetet fortsatt med att ta fram strukturen för det nya 
ledningssystemet och uppdatera innehåll i form av processer, rutiner och mallar. 
Behovet av ett nytt processverktyg har under året blivit mer tydligt och i december skrev kommunen avtal 
med en leverantör för att arbeta i processkartläggningsverktyget 2c8. 
Ta fram en strategi för hur 
kommunens varumärke som 
arbetsgivare kan stärkas 

Ej påbörjad  

Kommentar:  
Förvaltningen bedriver kontinuerligt ett arbete med att se över hur kommunens varumärke som 
arbetsgivare kan stärkas. Ett konkret arbete med att ta fram en strategi har emellertid inte påbörjats på 
grund av omprioriteringar kopplade till Covid-19 pandemin. 
Genomföra digitala 
arbetsmiljöronder i pilotform 

Påbörjad  

Kommentar:  
Under våren 2020 genomfördes en omvärldsanalys för att skapa en förståelse hur andra arbetsgivare 
arbetar med arbetsmiljöundersökningar med fokus på den digitala arbetsmiljön. 
Under hösten 2020 har en digital arbetsmiljöundersökning genomförts inom sektor stödfunktioner. Utifrån 
denna har alla funktioner inom sektor stödfunktioner diskuterat utfallet på vardera APT. En åtgärdslista för 
att förbättra den digitala arbetsmiljön är nu framtagen. Under våren 2021 kommer denna att fastställas 
tillsammans med fackliga parter för att sedan genomföra beslutade åtgärder. Efter detta sker även en 
utvärdering om pilotprojektets utformning och resultat för att värdera om detta ska bli ett komplement för 
att undersöka arbetsmiljön inom hela kommunen. 
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7. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och 
därför minska sin påverkan på miljön och klimatet 

Sveriges klimatpåverkan är i snitt nio ton per person och år, vilket är högre än det globala 
genomsnittet. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två 
grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Det innebär att de 
genomsnittliga globala utsläppen bör vara högst ett ton per person 2050. Kommuner kan göra 
skillnad genom förändringar i sin egen verksamhet och genom att göra det lättare för sina invånare 
att leva klimatsmart. Det sker genom aktiva val och prioriteringar där kommuner kan verka för en 
hållbar utveckling samt minska sin påverkan på miljön och klimatet. 

Bedömd måluppfyllelse: Delvist uppfyllt   

Indikatorerna för att verka för en hållbar utveckling uppnås för såväl energiförbrukningen i 
kommunala anläggningar som att miljövänliga energislag ökar.  

Utläckaget av producerat dricksvatten är oförändrat från 2019. Inläckage av vatten i 
spillvattenledningarna är en ny indikator och kan därför inte jämföras med tidigare år. Vad gäller 
volym på bräddningar på ledningsnät, pumpstationer och verk har inkommer uppgift om detta 
under våren 2021 

På grund av Covid-19 har ingen mätning gjorts av matsvinnet då de inte ansetts kunna bli 
representativa.  

Utfall gällande insamlade för förpackningar och returpapper redovisas under våren 2021. 

 

INDIKATORER  
Titel Utfall 

2020 
Mål 2020 Utfall 

2019 
Utfall 
2018 

Bedömning Trend 

Total energianvändning 
i kommunala 
fastigheter. 

97 190 191 192 Målvärde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Total energianvändning i kommunala fastigheter var för helåret 174 kWh/kvm. Motsvarande siffra 
föregående år för helåret var 191 kWh/kvm. Förvaltningen bedömer att Covid-19 pandemin har haft en 
effekt på den minskade elförbrukningen på grund av att flera verksamheter varit stängda under året. 
Total energianvändning 
uppdelat på energislag, 
exklusive kommunens 
fordon 

    

-fossila bränslen, kWh 
(olja) 

16 000 <23 500 23 500 104 500 

-fjärrvärme, kWh 
(normalkorrigerad)  

10 915 500 <11 282 000 11 282 000 10 991 500 

-el, kWh 10 829 000 <11 409 500 11 409 500 11 567 000 
 

- förnybart, kWh 
(solcellsproduktion) 

42 500 >14 000 14 000 13 500 

 
 
 
 
 

Målvärde 
uppnått 

 
 
 
 
 

Ökad 

Kommentar:  
Likt den totala energiförbrukningen finns minskning av flera energislag. Fossila bränslen har minskat med 32 

480



  32

procent, fjärrvärme med 3 procent och el med 5 procent. Den förnybara energianvändningen 
(solcellsproduktion) har dock kraftigt ökat med 203 %, emellertid från väldigt låga nivåer i jämförelse med el 
och fjärrvärme. 
Utläckage av 
producerat dricksvatten 
från 
dricksvattenledningarna 

31% 30% 31% 24% Nära 
målvärde Oförändrad 

Kommentar:  
Arbetet med läcksökning och underhåll/utbyte av ledningsnätet pågår och ingen drastisk förändring i utfallet 
kommer att ske de närmaste åren. För helåret 2020 rapporteras 31% utläckage. 
Inläckage av vatten i 
spillvattenledningarna 

53% 48% 49% 42% Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Utfallet fastställer förhållandet mellan försåld mängd vatten till kund och behandlad mängd spillvatten på 
Strävlidens avloppsreningsverk. Inläckage av vatten i spillvattenledningar ska vara så lågt som möjligt och 
därmed är måluppfyllelsen minskande. Inläckage beror på ledningsnätets bristande täthet och består i 
huvudsak av dag-, dränerings-, och grundvatten som läcker in i ledningssystemet. Detta innebär i slutändan 
att reningsverket hanterar vatten som inte hade behövt renas. Förvaltningen kan inte fastställa att ökningen 
beror på ett försämrat nät då det finns flertalet faktorer som påverkar utfallet, bland annat mängd 
nederbörd.  
Volym på bräddningar 
på ledningsnät, 
pumpstationer och verk 
i kubik. 

- - - - Inget 
värde 
angivet 

Inget 
värde 
angivet 

Kommentar:  
Utfall uppdateras under våren 2021. 
Matsvinnet på 
kommunens förskolor, 
skolor och 
äldreboenden 

- 50 51 55 Inget 
värde 
angivet 

Inget 
värde 
angivet 

Kommentar:  
På grund av Covid-19 har ingen mätning gjorts då de inte ansetts kunna bli representativa. 
Insamlade 
förpackningar och 
returpapper, kg/person 
för kommunen som 
geografiskt område. 

- 52 53 54 Inget 
värde 
angivet 

Inget 
värde 
angivet 

Kommentar:  
Utfall redovisas under våren 2021 
 

 

AKTIVITETER 

Titel Status Färdiggrad 
Ta fram en införandeplan gällande 
källsorteringskärl för sektor 
utbildnings enheter 

Påbörjad  

Kommentar:  
Sektor utbildning har som policy att samtliga verksamheter ska ha utplacerade källsorteringskärl för plast, 
papper, matavfall, glas, deponi, metall och restavfall. En sektorsövergripande införandeplan har dock inte 
tagits fram. Istället har verksamheterna själva fått uppdraget att se över sin källsortering. 
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Förskolan har under året genomlyst samtliga enheter för att säkerställa att källsortering av allt avfall sker 
och brister har åtgärdats. 
Källsorteringskärl för både publika och interna områden har under året köpts in till Kulturhus Fregatten och 
samtliga fritidsgårdar. Då Stenungsund Arena har tillkommit till Sektor utbildning planeras utplacering av 
källsorteringskärl men detta är ännu inte påbörjat. 
Gällande grundskola, gymnasieskola och kompetens och utveckling skiljer det sig mellan olika enheter. En 
översyn över dessa verksamheters källsortering och framtagning av införandeplan har ej skett under hösten 
som planerat. Aktiviteten har istället flyttats fram till 2021. 
Fortsätta att utveckla lokala 
lösningar inom transportpoolen, 
som är tillgängliga för majoriteten 
av sektorns medarbetare i syfte 
att minska antalet körda mil i 
tjänsten 

Påbörjad  

Kommentar:  
Ett initialt arbete har genomförts för att införliva Nösnäsgymnasiets bilar i kommunens transportpool och bli 
en lokal nod inom samma system. Ytterligare översyn över lokala lösningar fortgår men har ej prioriterats 
under hösten 2020. 
Samverka med sektor 
stödfunktioner/funktion service 
och serviceråd i syfte att minska 
matsvinnet 

Påbörjad  

Kommentar:  
Ett aktivt arbete med att minska matsvinnet pågår. Exempelvis har frågan lyfts i samtliga klasser på 
Nösnäsgymnasiet via elevrådet. Även verksamhet förskola har ett inarbetat arbetssätt i frågan och har 
kommit igång med samverkan i Serviceråden. 
Vidare har förskolan och grundskolan arbetat med frågan bland annat genom "Grön Flagg". Grön Flagg är ett 
nationellt lärandeprogram för hållbar utveckling som arbetar med kvalitetssäkring av förskolor och skolors 
arbete med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, personligt stöd och 
vägledning, samt tips och inspiration. Grundskolan hade planerade samverkansaktiviteter men dessa 
pausades i och med Covid-19 pandemin. 
Medvetandegöra 
hållbarhetsfrågorna gällande 
maten hos barn och personal 

Påbörjad  

Kommentar:  
Förskolan arbetar för att genom dialog göra barnen aktiva i att våga smaka samt få hjälp med att anpassa 
storlek på portion på sin tallrik. Måltiden är ett viktigt undervisningstillfälle för att väcka nyfikna frågor kring 
maten och varifrån den kommer. 
På Nösnäsgymnasiet har enheterna via elevrådet lyft frågan i klasserna, vilket behöver följas upp med vidare 
riktade aktiviteter. Elevrådet för enhet 4 har genomfört en hållbarhetsworkshop inom ramen för GR:s 
utbildning ”Klimatlyftet” i syfte att bland annat minska matsvinnet. Två förstelärare har detta i sitt 
försteläraruppdrag och arbetar med en fokusgrupp som ska hjälpa till att implementera 
hållbarhetsperspektivet i gymnasieutbildningarna. 
Grundskolorna har arbetat på olika sätt med detta. Till exempel genom projektet "Grön flagg". Vissa skolor 
poängterar att frågan är pågående och ingår i den vardagliga rutinen. Elevrådet har också arbetat med 
frågan på vissa skolor. I och med Covid-19 pandemin har inga verksamhetsövergripande aktiviteter 
genomförts på temat. 
Fortsätta arbetet med ”Grön 
flagg” och vidareutveckla arbetet 
med återvinning och hållbarhet 

Klar  

Kommentar:  
Förskolan har arbetat aktivt med "Grön flagg". Syftet har varit att upprätthålla och stärka barnens nyfikenhet 
på ny kunskap kring återvinning och hållbarhet. Vidare har arbetet syftat till att medvetandegöra både barn 
och personal om att värna om såväl inne- som utemiljö och dess material. Exempelvis deltar barnen aktivt 
tillsammans med personalen i källsortering och kompostering. 
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"Grön Flagg" är ett etablerat arbetssätt som engagerar både barn och personal. Arbetet har fortgått trots 
Covid-19 pandemin. Pandemin har aktualiserat frågor kring hygien och hållbarhet och vad vi själva kan göra 
för att bidra till en hållbar miljö. 
Ta fram förslag på en 
differentierad bygglovstaxa 

Klar  

Kommentar:  
Arbetet med att ta fram en ny bygglovstaxa har färdigställts av verksamheten och beslutats av 
kommunfullmäktige i december 2020. 
Fortsätt arbetet med att 
energieffektivisera kommunens 
fastigheter 

Påbörjad  

Kommentar:  
Under 2020 har förvaltningen bytt cirka 400 gamla lysrörsarmaturer till moderna LED-armaturer i 
kommunens fastigheter i syfte att energieffektivisera. Detta har gjorts på bland annat på Tallåsens 
äldreboende, Nösnäsgymnasiet, Jörlandaskolan, Stora Högaskolan, Stenungskolan, Kopperskolan, Fregatten 
samt Bergsvägens och Hasselbackens förskola. Övriga energiprojekt är två nya ventilationsaggregat på 
Kristinedalskolan, tre på Kopperskolan och ett nytt på Ekenässkolan. Uppgradering av styr- och 
reglerutrustning har därtill utförts på Kommunhuset, Ekenässkolan, Kopperskolan och Kristinedalskolan. 
I enlighet med projektplan 
fortsätta med införande och 
permanenta införande av 
konceptet avfallssnåla 
äldreboendet, på samtliga 
äldreboenden tillsammans med 
Vård Omsorg 

Påbörjad  

Kommentar:  
Idag finns konceptet det resurssmarta äldreboendet på 23 procent av kommunens 
äldreomsorgsenheter. Västra Tallåsen SÄBO, där konceptet är implementerat har avfallet per person 
minskat från 993 kg till 615 kg vilket innebär en minskning med 378 kg eller 38 procent. Projektet har 
avslutats och beslut har tagits att genomföra det resurssmarta äldreboende på samtliga boenden. Covid-19 
pandemin har resulterat i förseningar av införandet. 
Införa piloter av den avfallssnåla 
förskolan och skolan i samverkan 
med sektor utbildning 

Ej påbörjad  

Kommentar:  
Sedan höstterminen har serviceråd startats upp mellan servicefunktionen samt förskole- och 
grundskoleverksamheten. Ett av syftena med att starta serviceråd var att starta piloter av den avfallssnåla 
förskolan och grundskolan. På grund av Covid-19 har pilotprojektet fått flyttas fram då serviceråden hanterat 
mer akuta åtgärder kopplat till pandemin. 
Ta fram en livsmedelsstrategi för 
att på lång sikt minska 
kommunens påverkan på miljö 
och klimat 

Ej påbörjad  

Kommentar:  
Med anledning av Covid-19 har ingen skriftlig livsmedelsstrategi tagits fram under hösten 2020 som 
planerat. Följande aktiviteter har dock genomförts för att i det dagliga arbetet minska påverkan på miljö och 
klimat: 
-Införande av pilotprojektet ”KliMATlådan” på Kopperskolan. Personal på Kopperskolan får numera 
möjlighet att köpa överbliven mat efter lunchserveringen. Målet är att utöka konceptet till att omfatta fler 
enheter. 
- I enlighet med politiskt beslut har funktion service påbörjat arbetet med att utöka antalet vegetariska 
måltider från ca 1-2 ggr/vecka till 2-3 ggr/vecka. 
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- I enlighet med politiskt beslut har funktion service påbörjat arbetet med att öka andelen närproducerade 
livsmedel. Arbetet har inletts med att påbörja kontering för att kunna följa utvecklingen. Köken har fått 
information om att inom ramen för budget öka andelen närproducerade livsmedel. 
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8. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande  
Det är viktigt att främja människors möjligheter att utvecklas i alla åldrar. Det gäller inte minst för 
äldre som ska vara fokus för detta inriktningsmål. Synsättet grundar sig i att alla äldre är en individ 
med egna resurser, erfarenheter och önskemål som kan stärkas, utvecklas och tas till vara. Därför ska 
det möjliggöras för äldre att kunna leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin 
vardag. Samtidigt ska de äldre ha tillgång till god vård och omsorg med fokus på ett tryggt åldrande. 

Bedömd måluppfyllelse: Delvist uppfyllt  

Personalkontinuitet, det vill säga antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
har ökat jämfört med 2019. Den främsta anledningen bedöms bero på Covid-19 pandemin som har 
påverkat utfallet negativt.  

Samtidigt har väntetiden till särskilt boende ökat, detta beror på bristen på demensboendeplatser. 
Förbättring har kunnat skönjas under hösten.    

Antalet fallskador har minskat något vilket kan bero på det förebyggande som nu börjar ge effekt. 
Det ska också förtydligas att rapporterade fallskador gäller för år 2019 då redovisningen av 
statistiken är förskjuten ett år, vilket leder till att insatser som gjorts 2020 först kan skönjas senare 
under 2021. 

 

INDIKATORER  
Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Personalkontinuitet, 
antal personal som 
en hemtjänsttagare 
möter under 14 
dagar 

19 15 16 17 Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Covid-19 pandemin har påverkat utfallet negativt. Planeringssystemet påverkar då det kräver 
handpåläggning i systemet för att åstadkomma bättre kontinuitet. Under hösten 2020 har möte genomförts 
med leverantör för att förbättra området kontinuitet vid dagplanering. 
Väntetid i antal 
dagar från 
ansökningsdatum 
till erbjudet 
inflyttningsdatum 
till särskilt boende 

85 71 72 53 Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Ingen kö till omvårdnadsplatser men brist på demensplatser som resulterar i att fler brukare behöver vara 
kvar på korttidsboende längre tid. Covid-19 pandemin har påverkat siffran negativt men en förbättring 
under hösten har skett och vid egen mätning i december är genomsnittstiden nu cirka 80 dagar. 
Fallskador (vårdats 
på sjukhus) bland 
personer 80+ 

49 52 53 52 Målvärde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Siffran baseras på år 2019 och kommunen ser en positiv trend när det gäller allvarliga fallskador. Sektor 
socialtjänst genomför riskbedömningar inom 72 timmar och vid bedömd risk utarbetas handlingsplaner. 
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AKTIVITETER  
Titel Status Färdiggrad 
Utreda förutsättningar för 
införande av nyare version av 
avvikelsehanteringssystem inom 
SOL, LSS och HSL 

Klar  

Kommentar:  
Sektor socialtjänst har kartlagt behovet och kommunen har skrivit ett nytt avtal med tidigare leverantör. 
Bibehålla och permanenta nytt 
arbetssätt beträffande 
säkerställande av beslut, behov 
och bedömning av rätt 
insats/boende för den enskilde, 
mellan Bo-gruppen och särskilt 
boende 

Klar  

Kommentar:  
Socialsekreterarna gör utifrån inkomna underlag och aktuell situation en samlad bedömning om man har 
rätt till insatsen särskilt boende. Detta arbetssätt säkerställer att den enskildes stödbehov tydliggörs i 
utredning med målsättning att planera insatsen på bästa sätt. Samverkan sker i boendegruppen där ärendet 
diskuteras inför anvisning av plats för att den enskilde ska erbjudas det mest lämpliga alternativet utifrån 
den sökandes mående och situation. 
I arbetssättet ingår att ge tydlig information om vad som händer från ansökan till beslut och att hela tiden 
arbeta på ett sätt som skapar förtroende och trygghet. 
Bibehålla och permanenta ny 
rutin för bedömning av fallrisk för 
den enskilde i ordinärt och särskilt 
boende. 

Klar  

Kommentar:  
Rutin införd och implementerad. Sjuksköterskor har som mål att 90 % av nyinskrivna ska erbjudas 
riskbedömning och handlingsplan inom 3 dygn. 
Prioritera och erbjuda digitala 
lösningar som uppfyller den 
biståndsbedömda insatsen 

Klar  

Kommentar:  
Vid ansökningar om tillsyn under nattid informeras den äldre vid ansökningstillfället om digital nattkamera. 
En digital lösning prioriteras  framförallt om den sökanden inte har behov av personlig hjälp vid nattbesöken. 
Digital nattkamera har positiv effekt om äldre vaknar när personalen besöker och då vissa har svårigheter att 
somna om efter besöket. 
Utbilda biståndsenheten i våld i 
nära relationer för att bättre 
kunna hjälpa målgruppen 

Påbörjad  

Kommentar:  
Personalen på biståndsenheten har gått utbildningen Våld i nära Relationer. Arbetsgruppen har också 
påbörjat arbetet med att ta fram och diskutera Freda*-frågor för enhetens olika målgrupper. 
Biståndsenheten har med anledning av Covid-19 i första hand gjort uppföljningar via telefon, vilket gjort att 
implementeringen av Freda-frågor har tagit längre tid i mötet med den enskilde. 
*Freda - Standardiserat bedömningsinstrument för att screena våld i nära relationer. 
Bibehålla och permanenta ny 
metod för riskbedömning utifrån 
delar av metoden Senior Alert när 
patient/brukare i skrivs in i 
hemsjukvården. Syftet är att 
uppmärksamma och minska 
fallrisk 

Klar  
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Kommentar:  
Metod införd och implementerad. 
Införa digitalt planeringssystem i 
hemtjänsten för bättre 
personalkontinuitet och minskade 
avvikelser 

Klar  

Kommentar:  
Systemet Lifecare planering har implementerats under året. Utbildningar har genomförts för inblandad 
personal på alla nivåer. Efter införandet har avvikelser gällande missade besök minskat. Medarbetare 
upplever också en klar förbättring att kunna se sin arbetsdag i telefonen med information om aktuella besök 
och hur insatserna ska utföras. Fortsatt arbete för en bättre personalkontinuitet behöver genomföras under 
2021. 
Funktionshinder undersöker även möjligheter att använda systemet för planering inom socialpsykiatrin. 
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9. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka 
Målet uppnås genom att invånare, 16 - 84 år, med bra självskattat hälsotillstånd ökar och att 
självskattad bra hälsa för barn och unga 12 - 16 år ökar. Målet ligger i linje med regeringens och 
Västra Götalandsregionens ambitioner att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor. Folkhälsoarbetet 
är ett gemensamt ansvar och kräver insatser och samverkan tvärsektoriellt.  

Bedömd måluppfyllelse: Delvist uppfyllt  

Den självskattade hälsan bland barn och unga har förbättrats från 2019 till 2020. 85 % 2020 i 
jämförelse med 74 % 2019. Detta innebär att 85 % av de tillfrågade har svarat 6–10 på en tiogradig 
skala (10 innebär bästa tänkbara liv).  

Gällande den självskattade hälsan hos invånare mellan 16 och 84 år sjunker utfallet i jämförelse 
med tidigare år. Det är för tidigt att analysera orsakssambandet med Covid-19 pandemin och den 
nationella folkhälsoenkäten skall genomföras 2021 igen för att fånga upp om/hur Covid-19 har 
påverkat hälsoläget. 

 

INDIKATORER   
Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Invånare 16 - 
84 år med 
bra 
självskattat 
hälsotillstånd, 
andel % 

73% 75% 74% 74% Nära 
målvärde 

Minskad 

Kommentar:  
Den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” som indikatorn hämtas ifrån genomfördes under 
våren och sommaren 2020, det vill säga mitt under pågående pandemi, vilket troligtvis påverkar den 
nedåtgående trenden. Den nationella folkhälsoenkäten skall genomföras 2021 igen för att fånga upp om/hur 
Covid-19 har påverkat hälsoläget. 
Självskattad 
bra hälsa för 
barn och 
unga 12 - 16 
år 

85% 74% 73% 84% Målvärde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
86% av eleverna i åk 8 har svarat att de upplever sin hälsa som bra. Detta innebär att 86% har svarat 6–10 på 
en tiogradig skala (10 innebär bästa tänkbara liv). Motsvarande siffra för åk 1 på gymnasiet är 84%. Den 
lokala negativa trenden i Stenungsund har således brutits under 2020. Jämfört med augustiuppföljningen 
2020 har siffrorna ändå sjunkit något till årsuppföljningen. Detta tror elevhälsan hänger ihop med ökad oro 
kopplad till Covid-19 pandemin. 
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AKTIVITETER 

Titel Status Färdiggrad 
Pilottest av arbetssättet BBM, 
barnets bästa möte genomförs på 
två förskolor i samarbete med 
barn- och elevhälsan 

Klar  

Kommentar:  
BBM står för barnets bästa möte och kan liknas vid elevhälsomöte (EHM) i grundskolan. Pilottestet startades 
höstterminen 2019 och har fortsatt under vårterminen 2020 med de två förskolorna. Utvärderingen under 
våren visade på att personalen fått fler möjligheter till reflektion och analys kring deras pågående 
lärprocesser. BBM är uppbyggt kring ett förebyggande arbete men också att personalen här och nu ska 
kunna dryfta sina funderingar, samt vad de vill ha stöd i att utveckla och arbeta vidare med. Under 
höstterminen 2020 utökades pilottestet till att innefatta ytterligare två förskolor. Under hösten har BBM 
genomförts i digital form till följd av Covid-19 pandemin. Samarbetet mellan förskolorna och den Centrala 
barn- och elevhälsan har fungerat väl. 
Stärka kopplingen mellan 
undervisningen och elevhälsan 
inom ramen för läsa-skriva-räkna 
garantin för att bidra till ett 
salutogent arbete med den lokala 
elevhälsan. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Skolorna arbetar på varierande sätt med detta. Exempelvis genom elevhälsomöten för att skapa ett 
salutogent fokus. Specialpedagogerna har arbetat med frågan men det har varit svårt att få till ett arbete 
med hela elevhälsan eftersom det har funnits en del vakanser inom gruppen, vilket påverkat stabilitet och 
engagemang. Några skolor menar att det är ett ständigt pågående arbete som är utvecklingsbart. 
Centrala barn- och elevhälsan sammankallar personal i förskoleklass två gånger per termin för att arbeta 
med kartläggningsmaterialet för förskoleklass och rutiner kopplade till materialet. Tidiga insatser och 
kartläggning är en del av den lagstadgade läsa, skriva, räkna garantin. Nätverksträffarna på centrala barn- 
och elevhälsan har pausats efter införda restriktioner till följd av Covid-19. 
Elevhälsan är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och deras arbete följs upp i temat Trygghet och 
trivsel. Nästa rapport är planerad till vårterminen 2021. 
Följa upp hälsosamtalen inom 
skolhälsovården och utifrån 
analysen arbeta fram åtgärder på 
individ- och gruppnivå 

Väntar  

Kommentar:  
Några grundskolor har påbörjat arbetet men det behöver utvecklas ytterligare tillsammans med den centrala 
elevhälsan. Aktiviteten kommer därför att vara en del i kommande kvalitetsdialoger på temat Trygghet och 
trivsel under vårterminen 2021 som en integrerad del i det systematiska kvalitetsarbetet. Även 
Nösnäsgymnasiet lyfter att detta är ett förbättringsområde som de avser att arbeta med under 2021 som en 
del av det systematiska kvalitetsarbetet när det nya elevhälsoteamen är på plats. 
Utveckla den lokala elevhälsans 
främjande och förebyggande 
arbete kopplat till det lokala 
utvecklingsarbetet 

Påbörjad  

Kommentar:  
Arbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet enligt den nya SKA-modellen där en samverkan och 
dialog mellan rektorer och centrala elevhälsan är inplanerade. Grundskolorna använder olika former av 
främjande och förebyggande arbete kopplat till det lokala utvecklingsarbetet. Till exempel morgongymnastik 
med eleverna, något som enligt pedagogerna har haft god effekt. Ett annat exempel är en form av 
relationsskapande promenader med elever och elevhälsa. Arbetslagens elevhälsoansvariga arbetar också 
långsiktigt tillsammans med elevhälsoteamet. 
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Nösnäsgymnasiet har genom dess skolenheter utvecklat det främjande och förebyggande arbetet. 
Elevhälsan har ökat sin närvaro och deltagit som en naturlig del vid uppstartsdagar, temadagar, resursdagar 
och avslutningsdagar. Bland annat har enhet 1 under året utvecklat ett slags ”tidigt varningssystem” för att 
på ett tidigt stadium uppmärksamma elever som av olika anledningar riskerar att inte nå måluppfyllelse. 
Syftet med arbetet är att analysera undervisningen och skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande kring 
hur man skapar goda lärmiljöer. Detta system skall finslipas och utvärderas för att senare användas av övriga 
enheter. Samtliga skolenheter har arbetat med att förbättra och utvecklat rutinerna kring uppföljning av 
frånvaro. Arbetet med uppföljning av frånvaro kommer att fortgå kommande läsår. 
Tilläggas kan att arbetet med att aktivt följa upp frånvaro växlats upp även av förskolan. 
Elevhälsans främjande och förebyggande arbete kommer att följas upp i temat Trygghet och trivsel under 
vårterminen 2021 som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att se över indikatorer och 
analysunderlag pågår. 
Utreda förutsättningar för att 
driva socialmedicinsk mottagning 

Påbörjad  

Kommentar:  
En modell är framtagen via samverkansorganisation SIMBA (samverkan mellan Stenungsund, Ale, Kungälv 
och Tjörns kommun). Utredningen har dock strandat på grund av ekonomiska förutsättningar i 
Västragötalandsregionen. 
Utreda förutsättningar för att 
driva Livsstilsmottagning Mini-
Maria. 

Påbörjad  

Kommentar:  
En modell är framtagen via samverkansorganisation SIMBA. Utredningen har dock strandat på grund av 
ekonomiska förutsättningar i Västragötalandsregionen. 
Ta fram uppdaterade 
genomförandeplaner enligt IBIC 
(individens behov i centrum). 

Påbörjad  

Kommentar:  
Ordinärt boende och Särskilt boende har påbörjat uppdatering av alla genomförandeplaner i enlighet med 
IBIC. Implementering av IBIC har fortsatt under året inom sektor socialtjänst, i takt med att 
genomförandeplanerna uppdateras. Sex av funktionshinders Boende med särskilt stöd är idag helt 
integrerade med arbetssättet IBIC. Implementering av IBIC inom LSS-verksamheten sker stegvis och 
fortsätter under 2021. Sektorn har tillsatt en resurs under 2021 för att påskynda processen med att alla 
verksamheter inom sektor socialtjänst ska bli integrerade enligt IBIC. 
Prioritera deltagande i 
trygghetsvandringar för att 
dokumentera brister i den fysiska 
miljön som ett led i arbetet att 
skapa trygga och säkra miljöer 

Påbörjad  

Kommentar:  
Under våren genomfördes inga trygghetsvandringar. Under hösten har fem trygghetsvandringar genomförts, 
varav sektor samhällsbyggnad har varit representerat på två av dessa för att dokumentera brister i den 
fysiska miljön som ett led i arbetet att skapa trygga och säkra miljöer. 
Slutföra utredning om "Rätt mat 
till rätt person" och genomföra 
konceptet enligt 
"Göteborgsmodellen". 

Klar  

Kommentar:  
Sedan höstterminen finns en ny ansökansrutin gällande specialkost. Förvaltningen begär numera in 
läkarutlåtande när medicinska skäl anges som anledning till behov av specialkost. 
Stärka kunskapen om goda 
matvanor och kunskap om 
matens påverkan på hälsan hos 
personal, vårdnadshavare och 

Stoppad  
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brukare inom sektor utbildning 
och sektor socialtjänst.  
Kommentar:  
En plattform för en starkare samverkan mellan måltidspersonal har skolpersonal har formats genom 
inrättande av serviceråd mellan servicefunktionen och vardera skola. På grund av Covid-19 pandemin har ett 
djupare samarbete för att stärka kunskapen om goda matvanor och kunskap om matens påverkan på hälsan 
pausats. 
Utreda förutsättningarna för att 
införa digitala 
trygghetsvandringar 

Ej påbörjad  

Kommentar:  
Med anledning av covid-19 har förvaltningen inte kunnat genomföra aktiviteten av prioriteringsskäl. 

10.    Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka 
Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och välkomnande kommun med hög social hållbarhet 
som inkluderar alla. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv och antalet personer som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) ska därför öka.  

Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20 - 64 år) samt nyanlända i 
åldern 18 - 19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där 
svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. 
Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget.  

Bedömd måluppfyllelse: Ej uppfyllt  

Stenungsunds kommun bryter en positiv trend gällande andelen nyanlända som är 
självförsörjande efter två år. Från att tidigare haft en majoritet av de nyanlända som har gått ut i 
arbete eller studier är motsvarande utfall för 2020 en tredjedel. Covid-19 pandemins påverkan på 
arbetsmarknaden bedöms vara den största påverkansfaktorn. Att notera är dock att målgruppen 
är liten och varje individs bakgrund är avgörande för måluppfyllelsen. Det är tydligt fastställt att 
exempelvis studiebakgrund är avgörande för hur snabbt man etablerar sig på den svenska 
arbetsmarknaden och vilka som kommer till kommunen är därför avgörande för etableringstiden. 
Statistiken är preliminär och fastställs av Arbetsförmedlingen och SCB i april-maj.  

Andelen elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare 
saknar utfall för 2020.  Officiell statistik för indikatorn finns inte tillgänglig förens juli 2021. SFI i 
Stenungsund har en hög andel avbrott under 2020 på knappa 35 % vilket kan jämföras med 
riksgenomsnittet för 2019 som då låg på 25 %. Det är dock viktigt att påpeka att många av 
avbrotten på SFI under 2020 är ”positiva avbrott”, där eleven fått ett arbete eller påbörjat andra 
studier. 12% av eleverna har gjort avbrott på grund av ingen progression eller bristande närvaro. 

 

INDIKATOR  
Titel Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Bedömning Trend 
Lämnat 
etableringsuppdraget 
och påbörjat arbeta 
eller studera (status 
efter 90 dagar) andel 
% 

34% 64% 63% 62% Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 
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Kommentar:  
Under 2020 var få personer inskrivna i etableringsuppdraget i jämförelse med tidigare år. 2020 var 38 
personer inskrivna i etableringsuppdraget jämfört med 60 personer 2018 och 83 personer 2019. Ett litet 
statistiskt underlag där få individer starkt påverkar resultatet i kombination med en starkt förändrad 
arbetsmarknad till följd av Covid-19 pandemin kan vara bidragande orsaker till att uppsatt mål inte 
nås. Covid-19 pandemin har därtill gjort det svårt att hitta språkpraktikplatser. Förvaltningens bedömning är 
att detta kan ha en negativ inverkan på indikatorn på längre sikt. 
Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för individer inom etableringsuppdraget och som beslutar kring 
aktiviteter lämpade för individen. Det varierar således hur många individer som har specifika aktiviteter 
kopplade till kommunens insatser. Nedbruten statistik över var individen har genomfört sina aktiviteter 
inom etableringsuppdraget finns ej att tillgå. 
Elever på SFI som 
klarat minst två 
kurser på 
studievägen av 
nybörjare två år 
tidigare, andel i 
procent 

- 52% 51% 49% Inget 
värde 
angivet 

Inget 
värde 
angivet 

Kommentar:  
Officiell statistik för indikatorn finns inte tillgänglig förens juli 2021. Förvaltningen har heller inte möjlighet 
att ta fram underlag på lokal nivå och statistiska analyser och jämförelser över tid är generellt svårt för SFI. 
Olika versioner av antagning i landet och löpande betygssättning påverkar frekvensen av betyg och 
nationella prov och medför att det är svårt att avgöra hur länge en elev läst en kurs. Även tiden som eleven 
spenderar på SFI kontra andra insatser varierar. Därtill försvåras detta av att elever inte kan få betyget icke 
godkänd. Istället får eleven avbryta sina studier om denne inte når någon progression. Avbrottsstatistik går 
att få fram, men även denna är svårtolkad då en elev kan göra avbrott av flera olika orsaker. 
SFI i Stenungsund har en hög andel avbrott under 2020 på knappa 35% vilket kan jämföras med 
riksgenomsnittet för 2019 som då låg på 25%. Det  är dock viktigt att påpeka att många av avbrotten på SFI 
under 2020 är ”positiva avbrott”, där eleven fått ett arbete eller påbörjat andra studier. 12% av eleverna har 
gjort avbrott på grund av ingen progression eller bristande närvaro. Vuxenutbildningen har under sitt 
systematiska kvalitetsarbete tagit fram åtgärder för att motverka avbrott. 
Under mätperioden september 2019 – september 2020 har knappa 17% av inskrivna elever på SFI i 
Stenungsund erhållit betyg i den högsta kursen, D-kursen. Stenungsunds kommun har under mätperioden 
även lyfts i media som en av de kommuner där högst andel elever når godkända resultat på de nationella 
proven i D-kursen. 

 

AKTIVITETER 

Titel Status Färdiggrad 
Erbjuda praktikplatser inklusive 
språkpraktik till nyanlända 

Påbörjad  

Kommentar:  
Antalet praktikplatser inklusive språkpraktik till nyanlända har minskat under året men har erbjudits till viss 
del inom bland annat kommunens lokalvård och måltidservice. Att hitta praktikplatser under 2020 har varit 
svårare än tidigare år på grund av Covid-19 pandemin. Arbetet med att säkerställa praktikplatser kommer 
därför att växlas upp under vårterminen 2021. En utökning av kompetens och utvecklings (som samordnar 
språkpraktik inom kommunen) kontaktytor för att generera fler möjligheter till arbete/arbetsträningsplatser 
planeras under 2021. 
Digitalisera 
försörjningsstödsprocessen, från 
ansökan till utbetalning 

Klar  

Kommentar:  
Lifecare ekonomiskt bistånd är infört och idag hanteras mellan 50 - 70 % av ekonomiskt bistånds ärenden 
digitalt. Automatiskt uträkning av inkommen ansökan har också införts och används på samtliga ärenden. 
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Digitaliseringen av försörjningsstödsprocessen förväntas frigöra tid för utredning och mer fokus på 
självförsörjningsuppdraget. 
Vid varje markanvisning utreda 
möjligheten att ställa krav på att 
en viss andel av lägenheter 
upplåts för sociala hyreskontrakt 

Klar  

Kommentar:  
Möjligheterna att ställa krav på att en viss andel av lägenheter upplåts för sociala hyreskontrakt har utretts 
vid varje markanvisning 2020. 
Via projektet ”Kulturtolkar” 
medverka till att nyanlända 
familjer ska få kunskap, 
information och skapa nätverk 
med målet att förkorta 
etableringstiden 

Klar  

Kommentar:  
Kunskap, information och möjligheten att skapa nätverk har i huvudsak erbjudits via Familjecentralen och 
Kvinnogruppen/Grupp för män (i samverkan med Svenska kyrkan). Under rådande Covid-19 pandemi har 
gruppsamlingar ställts in men information och stöd har erbjudits individuellt eller i mindre grupper utomhus. 
Därtill har språkstöd i mindre grupper/individuellt erbjudits. Utifrån rådande situation under större delen av 
2020 så har projektets syfte uppnåtts. Det externt finansierade projektet avslutades vid årsskiftet 
2020/2021. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/781
2021-02-02

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på revisionsrapport - granskning av IT- och 
informationssäkerhet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar svaret på granskning av IT-och informationssäkerhet 2019 daterat 
2021-02-02 som sin eget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av IT-och 
informationssäkerhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har identifierat risker relaterat till kommunens övergripande arbete 
med IT- och informationssäkerhet, samt ett behov av översyn av ansvarsfördelningen mellan 
kommunen och SOLTAK gällande IT- och informationssäkerhetsarbetet. Revisorerna har 
därför valt att genomföra en granskning för att kartlägga kommunens arbete med IT- och 
informationssäkerhet.  

Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat 
till säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt, samt att 
bedöma vilka processer som idag finns för att säkerställa och följa upp att adekvat IT-säkerhet 
upprätthålls hos SOLTAK. 

Stenungsunds kommun hanterar stora mängder digital information. Detta ger många nya 
möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföljning och utökad service till medborgare, 
samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras ändamålsenligt. För att uppnå 
god informationssäkerhet krävs att styrning och arbete bedrivs på ett sådant sätt att 
informationen är tillgänglig, riktig, har tillräckligt starkt skydd samt är spårbar. 

Förvaltningen har påbörjat en utredning gällande en centralisering av det administrativa 
systemförvaltarskapet i kommunen. Syftet med en eventuell centralisering är bland annat att 
säkerställa ett ändamålsenligt arbete med IT-, system- och informationssäkerhet. Till stor del 
hanteras revisorernas synpunkter inom ramen för denna utredning.  

Förslag till svar på granskning finns i bilaga, Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda 
revisorernas granskning av IT- och informationssäkerhet.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/781
2021-02-02

 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Svaret på revisionsrapporten har ingen särskild påverkan på barn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-02 
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av IT- och 
informationssäkerhet 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Lars Lidén  
Sektorchef Digitaliseringschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Lars.liden@stenungsund.se 

 

495



 

Bilaga Dnr KS 2020/781
2021-02-02

 
Björn Wikman 
 
 
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas 
granskning av IT- och informationssäkerhet 
 
Stenungsunds kommun hanterar stora mängder digital information. Detta ger många nya 
möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföljning och utökad service till medborgare, 
samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras ändamålsenligt. För att uppnå 
god informationssäkerhet krävs att styrning och arbete bedrivs på ett sådant sätt att 
informationen är tillgänglig, riktig, har tillräckligt starkt skydd samt är spårbar. 

Kommunens revisorer har identifierat risker relaterat till kommunens övergripande arbete 
med IT- och informationssäkerhet, samt ett behov av översyn av ansvarsfördelningen mellan 
kommunen och SOLTAK gällande IT- och informationssäkerhetsarbetet. Revisorerna har 
därför valt att genomföra en granskning för att kartlägga kommunens arbete med IT- och 
informationssäkerhet. Riskerna inom dessa områden är inte alltid specifikt relaterade till 
Stenungsunds kommun utan gäller ofta hela den offentliga sektorn. 

Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat 
till säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt, samt att 
bedöma vilka processer som idag finns för att säkerställa och följa upp att adekvat IT-säkerhet 
upprätthålls hos SOLTAK. 
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Granskningens rekommendationer och åtgärder utifrån dessa rekommendationer  
 
Förvaltningen har påbörjat en utredning gällande en centralisering av det administrativa 
systemförvaltarskapet i kommunen. Syftet med en eventuell centralisering är bland annat att 
säkerställa ett ändamålsenligt arbete med IT-, system- och informationssäkerhet. Till stor del 
hanteras revisorernas synpunkter inom ramen för denna utredning.  

 
Stenungsunds kommun har inte specificerat krav på IT- och informationssäkerhets i avtalet 
med SOLTAK 
 
EY rekommenderar kommunstyrelsen att:  

1. Genomföra en analys av kommunens och dess verksamheters faktiska behov utifrån 
IT- och informationssäkerhet. Denna analys bör föregås av informationsklassning och 
riskanalys 

Kommunstyrelsens svar 

Stenungsunds kommun kommer i samverkan SOLTAK att ta fram ett nytt avtal. Föregående 
av detta kommer en analys att genomföras för att analysera verksamheters faktiska behov 
utifrån IT- och informationssäkerhet. Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av externt 
stöd för att analysera informationsklassning och genomföra riskanalys samt för att ta fram 
underlag för att kunna analysera krav gällande IT- och informationssäkerhet. Förutom detta 
bör även en organisation kring arbetet med IT- och informationssäkerhet säkerställas baserat 
på detta underlag. Förvaltningen kommer under 2021 utreda organisering av ny 
systemförvaltarorganisation. Kopplat till detta kommer styrande dokument, ansvarsstruktur 
och rollfördelning samt processer tydliggöras.  

2. Inom ramen för nuvarande omarbetning av avtal och tjänstebeskrivningar, inkludera 
kravställning inom särskilt viktiga informationssäkerhetsaspekter. 

Kommunstyrelsens svar: 

Frågan hanteras just nu och ägarkommunerna är eniga om att detta behöver vara med i det 
framtida avtalet. I detta arbete bör även säkerhetsskydd inkluderas. Kommunen planerar för 
att en säkerhetsskyddsanalys ska genomföras utifrån säkerhetsskyddslagens intentioner.  

 
3. Tillse att kommande upphandlingsinstruktion detaljerar viktiga kravställningar som 

skall genomgås när avtal tecknas med ny IT-leverantör. Denna kan således utgöra en 
bra grund för omarbetning av kommunens avtal med SOLTAK i egenskap av 
driftleverantör. 

Kommunstyrelsens svar: 
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Förvaltningen kommer i samverkan med övriga ägarkommuner och SOLTAK ta fram 
upphandlingsinstruktion som specificerar viktiga kravställningar mot ny IT-leverantör. 
Förvaltningen bedömer det önskvärt att detta tas med i kommunens avtal med SOLTAK i 
egenskap av driftleverantör. 

Stenungsunds kommun har inte grundat kravställningen gentemot SOLTAK i fråga om IT-
och informationssäkerhet i verksamhetens faktiska behov 
 
EY rekommenderar kommunstyrelsen att:  

1. Se över kommunens interna informationssäkerhetsarbete i syfte att säkerställa att detta 
bedrivs på ett systematiskt sätt och kan utgöra grund för kravställning gentemot 
SOLTAK och dess tjänsteleverans inom IT. 

 
Kommunstyrelsens svar: 

Förvaltningen har påbörjat men pausat utvecklingen av formerna för kommunens 
systematiska informationssäkerhetsarbete. Pausen har berott på Covid-19 pandemin. 
Förvaltningen kommer att under 2021 fortsätta detta arbete i samband med utredningen kring 
organisering av en ny systemförvaltarorganisation.  

  
2. Se till att arbetet med att systematiskt genomföra informationsklassning och riskanalys 

av verksamhetens IT-system fullföljs. Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att 
säkerställa att dessa resultat används som underlag för att utveckla kravställningen 
gentemot SOLTAK samt att tjänstenivåer anpassas utefter respektive verksamheters 
unika behov där detta bedöms vara nödvändigt.  

 
Kommunstyrelsens svar: 

Förvaltningen har påbörjat att systematiskt genomföra informationsklassning och riskanalys 
av verksamhetens IT-system. Cirka hälften av system har genomgått informationsklassning 
och kvarvarande system kommer att informationsklassas under 2021. Förvaltningen bedömer 
att den inte har tillräcklig kompetens rörande i IT-säkerhetsfrågor, därav behöver denna 
kompetens upphandlas eller på annat sätt säkerställas utifrån områdets vitala funktion inom 
digitaliseringen.  

Arbetet gällande informationsklassning och riskanalys av verksamhetens IT-system blir grund 
för kravställning gentemot SOLTAK och därav är det viktigt att detta sker innan nytt avtal 
ingås med SOLTAK.  

 
3. Vi rekommenderar även att se över möjligheten att tydliggöra målbilden med 

informationssäkerhetsarbetet och definiera en intern organisation vilka arbetar upp 
kontaktytor hos SOLTAK vad gäller informationssäkerhetsfrågor specifikt, förslagsvis 
genom att dra nytta av den nya avtals- och ansvarsstrukturen vilken är under 
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uppbyggnad. Detta för att möjliggöra bättre förutsättningar för kommunen att 
kravställa dels gentemot SOLTAK, men även mot andra leverantörer av IT-system.  
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Kommunstyrelsens svar: 

Förvaltningen ser för närvarande ut över hur en intern organisation ska se ut gällande 
informationssäkerhetsarbetet för att på bästa sätt hantera dessa frågor. En viktig del av detta 
arbete blir att också tydliggöra målbilden med informationssäkerhetsarbetet.  Förvaltningen 
planerar att omvärldsanalysera för att hitta goda exempel på struktur, organisation och 
målbild. Detta blir en viktig del i den nya systemförvaltarorganisation som just nu utreds av 
förvaltningen. 

 
Det saknas strukturerad uppföljning av SOLTAK:s tjänsteleveranser inom IT  
 
EY rekommenderar kommunstyrelsen att:  

1. Tillse att kommunen specificerar vilken information de vill ha återrapporterat från 
SOLTAK inom tjänsteområde IT, samt hur och med vilken frekvens detta ska ske. En 
standardiserad process för uppföljning och återrapportering är viktig för att säkerställa 
att kvaliteten bibehålls på en hög nivå och levereras i linje med de förväntningar och 
krav kommunen har på leveransen från SOLTAK. Vidare möjliggör en kontinuerlig 
återrapportering skyndsam identifiering av potentiella problem och ökad förmåga att 
lösa sådana problem med minsta möjliga påverkan på verksamheten.  

 

Kommunstyrelsens svar: 

Kommunstyrelsen delar revisorernas bedömning att en kontinuerlig återrapportering är viktig 
för en ökad förmåga att lösa problem med minsta möjliga påverkan på verksamheten.  
Grundläggande för detta är kommunens egen kapacitet och kompetens samt organisation för 
att vara en god kravställare och anmälare mot SOLTAK.  

I det avtal som ska tas fram mot SOLTAK blir strukturerad uppföljning en viktig del i att 
skapa ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete.   

 
Det saknas en process för utvärdering av incidenter mellan SOLTAK och Stenungsunds 
kommun  
 
EY rekommenderar kommunstyrelsen att: 

1. Tillse att kommunen arbetar fram en process för utvärdering och uppföljning av 
inträffade incidenter, i syfte att uppnå kunskaps- och erfarenhetsutbyte och således 
minska risken för att liknande incidenter inträffar eller får allvarlig påverkan i 
fortsättningen. Detta kan med fördel göras tillsammans med de tilltänkta 
tjänsteområdesansvariga på SOLTAK och tas upp som en agendapunkt inom ramen 
för något av de samarbetsforum som finns.  
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Kommunstyrelsens svar: 

Detta bör ingå i framtida avtal för att säkerställa ett systematiskt arbete i syfte att uppnå 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att minska risken för att återkommande incidenter. 
Utvärdering och uppföljning blir en del i arbetet med organisering av IT- och 
informationssäkerhetsarbetet. Med fördel sker detta med tjänsteområdesansvariga på Soltak. 
Som tidigare angetts ställer detta också krav på kommunen att ha en organisation som har 
tillräcklig kompetens för att ställa krav och som säkerställer en systematik i arbetet, vilket är 
en del av förvaltningens nuvarande utredning om en ny systemförvaltarorganisation. 

 
Stenungsund kommun är ej tillräckligt involverade i processen för förändringshantering  
 
EY rekommenderar kommunstyrelsen att: 

1. Se till att kommunen ser över sin roll i processen för förändringshantering för de 
system som driftas hos Soltak. Förslagsvis bör kommunen säkerställa att processen för 
förändringshantering är utformad på ett för kommunen tillfredsställande sätt där 
ansvar för de olika aktiviteterna i genomförandet av en förändring separeras mellan 
olika personer i kontrollsyfte, samt att man är tillräckligt informerad i de olika 
besluten såsom beslut om acceptanstestning och produktionssättning, där detta bedöms 
nödvändigt.  

 

Kommunstyrelsens svar: 

Avgörande för att klara av en större involvering i förändringsarbetet är att Stenungsunds 
kommun har en organisering som säkerställer verksamhetens inflytande. Detta innebär, som 
tidigare angetts, att kommunen har en organisation som säkerställer en systematik liksom en 
kompetens för att detta ska hålla över tid. Även detta inkluderas i den utredning om en ny 
systemförvaltarorganisation som förvaltningen nu utreder.  

För att säkerställa en tillräcklig involvering bör detta förtydligas i det framtida avtalet där 
samverkansformerna fastställs. Detta säkerställer ekonomiska och verksamhetsmässiga 
perspektiv som är viktigt utifrån kommunens intressen.  

 

 

 

//Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har beslutat att genomföra en 
granskning i syfte att kartlägga kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet samt 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och SOLTAK gällande IT- och 
informationssäkerhetsarbetet. EY har ombetts att granska om det finns brister i kommunens 
interna kontroll kopplat till säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är 
ändamålsenligt, samt bedöma vilka processer som idag finns för att säkerställa och följa upp 
att tillräcklig IT-säkerhet upprätthålls hos SOLTAK.  
 
Baserat på genomförd granskning har arbetet med att upprätta mer detaljerade avtal med 
SOLTAK och formulera och följa upp behov relaterat till IT- och informationssäkerhet 
identifierats som ett av de främsta förbättringsområdena för Stenungsunds kommun. Nedan 
följer de mest väsentliga slutsatserna:  
 

• Det avtal som kommunen upprättat med SOLTAK uppges vara under omarbetning, 

men är vid tidpunkten för granskningen skrivet på övergripande nivå. Kommunen har 

i detta inte specificerat några detaljerade krav vad gäller arbetet med IT- och 

informationssäkerhet, vilket kan påverka kommunens möjlighet att kravställa och följa 

upp på den faktiska tjänsteleveransen.  

• Vid tidpunkten för granskningen finns inte heller någon beslutad process för 

uppföljning och återrapportering för de tjänster som SOLTAK levererar inom 

tjänsteområde IT, och det sker därför inte heller någon strukturerad uppföljning av 

SOLTAKs arbete med avseende på IT- och informationssäkerhet. Historiskt sett har 

det inte kommunicerats någon kravställning från kommunens sida inom 

tjänsteområde IT, varför uppföljningsarbetet i nuläget inte sker på ett strukturerat och 

ändamålsenligt sätt.  

• Vidare arbetar kommunen i nuläget inte i enlighet med något ledningssystem för 

informationssäkerhet och det arbete som utförs internt sker inte alltid systematiskt. På 

så sätt saknar man en tydlig intern organisation vilken kan agera motpart och 

kravställare gentemot SOLTAK i det löpande arbetet med 

informationssäkerhetsrelaterade frågor.  

• Kommunen har startat ett internt arbete inom området genom exempelvis 

informationsklassning och riskanalyser men vid tidpunkten för granskningen har detta 

arbete ännu inte lagt grunden för välavvägd kravställning gentemot SOLTAK. Därför 

är tjänsteleveransen och de servicenivåer som levereras av SOLTAK inte grundade i 

någon analys av kommunens verksamheters faktiska behov.  
  
Mognadsnivån i kommunens arbete med informationssäkerhet med avseende på samarbetet 
mellan kommunen och SOLTAK bedöms generellt vara låg till medelgod. Avsaknaden av tydlig 
ansvarsfördelning och styrning har historiskt varit en bidragande faktor till att kommunen haft 
bristande möjlighet kravställa och följa upp på SOLTAKs tjänsteleverans. Med bakgrund i 
flertalet pågående initiativ som omarbetning av avtal och tjänstebeskrivningar samt 
tydliggörande av ansvar och organisation hos SOLTAK bedöms dock Stenungsunds kommun 
ha goda förutsättningar för att på både kort och lång sikt bedriva ett ändamålsenligt arbete 
med IT- och informationssäkerhet i samarbetet med SOLTAK.   
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1.1. Bakgrund 

Stenungsunds kommun hanterar stora mängder digital information. Detta ger många nya 
möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföljning och utökad service till medborgare, 
samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras ändamålsenligt. För att uppnå 
god informationssäkerhet krävs att styrning och arbete bedrivs på ett sådant sätt att 
informationen är tillgänglig, riktig, har tillräckligt starkt skydd samt är spårbar.  
 
Kommunens revisorer har identifierat risker relaterat till kommunens övergripande arbete med 
IT- och informationssäkerhet, samt ett behov av översyn av ansvarsfördelningen mellan 
kommunen och SOLTAK gällande IT- och informationssäkerhetsarbetet. Revisorerna har 
därför valt att genomföra en granskning för att kartlägga kommunens arbete med IT- och 
informationssäkerhet. Riskerna inom dessa områden är inte specifikt relaterade till 
Stenungsunds kommun utan gäller hela den offentliga sektorn. 

1.2. Syfte  

Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat 
till säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt, samt att 
bedöma vilka processer som idag finns för att säkerställa och följa upp att adekvat IT-säkerhet 
upprätthålls hos SOLTAK.  

1.3. Revisionskriterier 

Granskning har genomförts enligt god revisionssed inom informationssäkerhetsområdet. 
Granskningen är gjord mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) ramverk 
LIS, som är ett etablerat ramverk i ett stort antal kommuner och inom offentlig förvaltning. 
Ramverket bygger på den svenska och internationella standarden för informationssäkerhet, 
ISO/IEC 27000. 

1.4. Revisionsfrågor 

 Efterlever SOLTAK det avtal man har med kommunen avseende IT-säkerhet? Och styr 
SOLTAK IT-säkerheten för Stenungsunds kommun i enlighet med god praxis?  

 Genomför kommunen kontinuerlig och ändamålsenlig uppföljning av IT-säkerheten hos 
SOLTAK? 

1.5. Avgränsning 

Granskningen är avgränsad till att ge en övergripande bild av området och kan i första hand 
användas till att utgöra en lägesbild och kunskapsunderlag i det fortsatta IT- och 
informationssäkerhetsarbetet. Granskningen avgränsas i enlighet med avsnitt 1.4 
Revisionsfrågor. Granskningen fokuserar således på det arbete som avtalats med och utförs 
av SOLTAK samt kommunens uppföljning av detta, och därmed behandlas inte kommunens 
interna informationssäkerhetsarbete i denna rapport utom där det har direkt betydelse för 
samarbetet med SOLTAK. I enlighet med detta fokuserar granskningen inte heller på det IT- 
och informationssäkerhetsarbete som utförs av SOLTAK där detta faller utanför ramarna för 
vad kommunen kravställt på i gällande avtal.  
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1.6. Metod och genomförande 

Granskningen genomfördes under maj och juni 2020 genom studier av styrdokument och 
intervjuer med berörda funktioner med nyckelroller inom kommunens IT- och 
informationssäkerhetsarbete samt nyckelpersoner hos SOLTAK. Granskningen bygger på 
EY:s ramverk för granskning av IT- och informationssäkerhet, särskilt framtagen för svensk 
kommunal sektor. Ramverket omfattar flera områden vilka täcker in de domäner som är 
väsentliga utifrån ett internkontrollperspektiv för att bedöma eventuella avvikelser och risker 
kopplat till brister i IT- och informationssäkerhet.  
 
Information kring områdena insamlas både genom granskning av relevanta dokument, samt 
genom att EY:s specialister genomför granskningsmöten med relevanta personalkategorier i 
kommunen. Dokument som inhämtas är framförallt styrdokument som policy, 
ansvarsfördelning, riktlinjer och rutiner avseende informations- och IT-säkerhet, IT-
driftsäkerhet, intern kontroll samt bevis av beslut och arbetsfördelning.  
 
Intervjufrågor har utarbetats utifrån syftet och revisionsfrågorna. Frågorna är anpassade 
efter intervjupersonernas olika roller och ansvar och förteckning över intervjuade funktioner 
samt erhållna dokument framgår av Bilaga 1. Intervjuade representanter från kommunen 
och SOLTAK har getts tillfälle att faktagranska rapporten och lämna synpunkter på dess 
innehåll. Som avtalats i uppdragsbrevet har granskningen även kvalitetssäkrats internt av 
EY. 
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2. Svar på revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att på uppdrag av revisorerna genomföra en övergripande 
genomgång av kommunens informationssäkerhetsarbete med fokus på samarbetet med 
SOLTAK. Granskningen har utgått från två revisionsfrågor, vilka besvaras nedan.  
 

Efterlever SOLTAK det avtal man har med kommunen avseende IT-säkerhet? 
Och styr SOLTAK IT-säkerheten för Stenungsund kommun i enlighet med god 
praxis? 
Det avtal som Stenungsunds kommun upprättat med SOLTAK är skrivet på övergripande nivå 
och kommunen har i detta inte specificerat några detaljerade krav vad gäller arbetet med IT- 
och informationssäkerhet. Detta kan leda till risk för bristande möjlighet att styra och följa upp 
på de tjänster som levereras av SOLTAK, på grund av att det saknas överenskommelser och 
avtal som till exempel tydliggör ansvarsfördelning och kvalitetsmått. SOLTAK bedöms dock, 
för de områden som specifikt avtalats, efterleva det avtal man har med kommunen och styra 
IT-säkerheten i enlighet med god praxis. För SOLTAKs egna systemstöd finns också väl 
utvecklade riktlinjer och instruktioner för kritiska informationssäkerhetsaktiviteter, både i 
individuella system och för systemövergripande aktiviteter.  

Då gällande avtal mellan kommunen och SOLTAK inte reglerar krav på IT-säkerhet eller 
innehåller de IT-säkerhetsaspekter som enligt praxis bör inkluderas i avtal med en extern 
leverantör av IT-tjänster, visar denna granskning på flertalet risker kopplat till hur kommunen 
säkerställer ändamålsenlig IT-säkerhet utifrån gällande praxis inom IT-säkerhetsområdet. 

 

Genomför kommunen kontinuerlig och ändamålsenlig uppföljning av IT-
säkerheten hos SOLTAK? 
Baserat på genomförd granskning har arbetet med kontinuerlig och ändamålsenlig uppföljning 
av IT-säkerheten identifierats som ett av kommunens främsta förbättringsområden. 
Kommunen arbetar inte efter någon fastställd process för uppföljning och återrapportering för 
de tjänster som SOLTAK levererar inom tjänsteområde IT, och därför sker inte heller någon 
strukturerad uppföljning av SOLTAKs leverans med fokus på IT- och informationssäkerhet. Ett 
antal samarbetsforum existerar och utvecklas löpande, men historiskt sett har man inom 
ramen för dessa inte fokuserat på kontinuerlig och ändamålsenlig uppföljning av IT- och 
informationssäkerhet specifikt. Vid tidpunkten för granskningen har inga bestämda parametrar 
eller nyckeltal för uppföljning eller återrapportering beslutats och ingen direkt kravställning har 
kommunicerats från kommunens sida inom tjänsteområde IT. Därför sker uppföljningsarbetet 
i nuläget inte sker på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.  
 
Avsaknaden av olika former av avtal och överenskommelser, som lyfts ovan, medför enligt vår 
mening risker kopplat till kommunens styrning, uppföljning och kontroll av SOLTAK. Då det 
saknas konkret kravställning från Stenungsunds kommun vad gäller SOLTAKs IT- och 
informationssäkerhetsarbete, har detta identifierats som ett av kommunens främsta 
förbättringsområden.  
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3. Genomgång av granskade områden 

3.1. Avtalade tjänster 

I mars 2016 undertecknade kommunchef samt VD för SOLTAK ”Avtal mellan SOLTAK AB och 
Stenungsund kommun” vilket utgör det huvudsakliga avtalet för samtliga områden SOLTAK 
levererar tjänster inom. Avtalet baserades på ett antal beslut tidigare fattade av 
kommunfullmäktige, som är relevanta för samarbetet. SOLTAK levererar tjänster till 
Stenungsunds kommun inom tre huvudsakliga områden vilka är ekonomiadministration, 
löneadministration, IT-drift och IT-support. I tillägg till dessa driver SOLTAK även individuella 
projekt för kommunen, vid exempelvis förändringar i de system som driftas. IT-drift och support 
är de tjänster med störst omfattning och specificeras i tjänstebeskrivningarna IT Arbetsplats, 
Nät och Datacenter. Tjänstebeskrivningarna är upprättade av SOLTAK och innehåller på hög 
nivå tjänstebeskrivning, specificerade servicenivåer, information kring underhållsaktiviteter 
samt priser.  
 
Av huvudavtalet framgår att bolaget för tjänsteområde IT ska förvalta kommunernas befintliga 
IT-miljöer och erbjuda kommunernas verksamheter samma servicenivå som innan 
verksamhetsövergången till bolaget, för att sedan övergå till en kommungemensam IT-miljö.  
Utöver detta specificerar inte avtalet ansvarsfördelning vad gäller IT- eller 
informationssäkerhet. Vid tidpunkten för granskningen finns inga ytterligare, mer detaljerade 
avtal utöver de tjänstebeskrivningar som upprättats av SOLTAK själva. Avtalsstrukturen är 
dock under omarbetning och den nya versionen med tillhörande underavtal planeras innehålla 
mer specifik kravställning vad gäller informationssäkerhet. 

3.2. Organisation 

Stenungsunds kommuns digitaliseringschef är huvudsaklig kontaktperson gentemot SOLTAK 
och företrädare för kommunen vad gäller IT-relaterade frågor. Digitaliseringschefen har dock 
inget informationssäkerhetsansvar internt. Istället agerar kommunens säkerhetssamordnare 
även informationssäkerhetssamordnare för det interna arbetet, och ansvarar för kontakten 
med kommunens systemförvaltarorganisation i dessa frågor. Arbetet med att systematiskt 
arbeta med informationssäkerhet tillsammans med systemförvaltarorganisationen är relativt 
nystartat och informationsklassning och riskanalyser för kommunens verksamhetssystem är 
pågående. Inom ramen för arbetet med att kartlägga känslig information i kommunens 
verksamhetssystem uppger kommunen att man ställt ett antal frågor till SOLTAK kring 
säkerhet i driftsmiljön, men att dessa frågor inte besvarats av SOLTAK. Med anledning av 
detta har informationsklassningen inte kunnat slutföras i de system som driftas av SOLTAK, 
och resultaten har därför inte heller legat till grund för någon kravställning gentemot SOLTAK. 
Vad gäller intern styrdokumentation har kommunen upprättat övergripande IT- och 
informationssäkerhetspolicys vilka är daterade 2006. Dessa kompletteras med 
säkerhetsinstruktioner, som vid tidpunkten för granskningen reviderats senast 2003. All 
information som lagras och hanteras av SOLTAK på uppdrag av kommunen ägs av kommunen 
och dess verksamheter, dock görs verksamhetens information tillgänglig för SOLTAK inom 
ramen för tjänsteleveransen. SOLTAK omfattas inte av kommunens interna styrdokumentation 
utan samarbetet styrs i egenskap av extern leverantör av de avtal som upprättats mellan 
parterna. Vid tidpunkten för granskningen har SOLTAK inte upprättat någon intern 
styrdokumentation såsom informationssäkerhetspolicy eller säkerhetsinstruktioner, utöver det 
som krävs av upprättade avtal. Stenungsunds kommun uppger dock att man kommunicerat 
uttryckligt önskemål till SOLTAK angående upprättande av IT- och 
informationssäkerhetspolicy.  
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Inom ramen för tjänsteområdena ekonomi och lön äger SOLTAK själva det systemstöd som 
används och ansvarar därför för förvaltning och operativa rutiner för dessa system. Här finns 
väl utvecklade riktlinjer och instruktioner för kritiska informationssäkerhetsaktiviteter såsom 
behörighetshantering, och man har även systemövergripande rutiner för exempelvis 
förändringshantering, incidenthantering, backup och återläsning. Utöver detta sköter SOLTAK 
driften för 50-talet system för Stenungsunds kommun. För varje sådant system finns utsedd 
systemägare vilken oftast är en chef på kommunen, samt en systemförvaltare i verksamheten. 
Hos SOLTAK finns teknisk systemförvaltare utsedd för respektive system.  

3.3. Samarbetsforum 

Stenungsunds kommun och SOLTAK har fyra olika typer av samarbetsforum där man 
sammanträder på regelbunden basis: 
 
 Kundråd IT 
 Driftmöten 
 UB-möten (Uppdragsbeställningar, för uppdrag som faller utanför ramen för ordinarie 

tjänsteleverans)  
 CAB-möten (Change Advisory Board, för förandringshantering) 

 
Ovan samarbetsforum är möten där Stenungsunds kommun sammanträder med 
representanter från SOLTAK samt i vissa fall representanter från övriga ägarkommuner.  
Kundråd IT är ett möte med strategiskt fokus där deltagarna diskuterar kommunövergripande, 
mer långsiktiga och strategiska frågor. Detta kan till exempel avse förslag till nya tjänster, 
leverans- och serviceuppföljning samt behov av gemensamma investeringar. 
Ägarkommunerna har nyligen infört ett förmöte till kundråd IT för att gemensamt förbereda sig 
och enas om viktiga frågor, och möjlighet finns även att vid behov hålla kommunspecifika 
kundråd där man endast diskuterar frågor rörande en kommun. Driftmötena har ett operativt 
fokus där de följer upp på leveransrelaterade frågor som hantering av ärendeloggar, vilket 
historiskt har varit viktigt då man upplevt problem med lång handläggningstid för ärenden. UB-
möten är i sin tur forum där man löpande diskuterar uppdrag som utförs av SOLTAK utanför 
ordinarie tjänsteleverans och för vilka kommunen måste lägga en separat 
uppdragsbeställning. Under dessa möten sker uppföljning och prioritering av dessa 
beställningar. Slutligen utgör CAB-möten det forum förändringshantering diskuteras.  

3.4. IT- och informationssäkerhetsrutiner 

Som tidigare nämnts behandlar de avtal som upprättats mellan Stenungsunds kommun och 
SOLTAK inte ansvar för eller kravställning inom informationssäkerhet specifikt. De 
tjänstebeskrivningar som SOLTAK upprättat för respektive tjänsteområde inom IT, det vill säga 
IT-arbetsplats, Nät samt Datacenter, innefattar dock viktiga säkerhetsaspekter inom respektive 
område såsom ansvarsfördelning för utveckling, förvaltning, drift och underhåll, gällande 
servicenivåer och processer, virusskydd och dylikt. Utöver detta finns hos SOLTAK ytterligare 
dokumentation kring rutiner för backup, återläsning och övervakning, samt mer detaljerade 
processbeskrivningar för förändrings- och incidenthantering.  
 
För utveckling i de system där SOLTAK ansvarar för driften finns en dokumenterad process 
för förändringshantering. Processen beskriver övergripande roller och ansvarsfördelning 
mellan kommunen i egenskap av beställare och SOLTAK i egenskap av utförare. Processen 
för förändringshantering startar genom att det antingen från kommunens eller SOLTAKs sida 
inkommer en förfrågan om förändring (RFC). Varje förfrågan diskuteras och beslutas om i 
CAB-möten där samtliga kommuner är representerade. Underlag till CAB-möten skickas ut 
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som förberedelse så att varje kommun skall ha möjlighet att i förväg utvärdera förfrågan om 
förändring. Efter godkänt beslut har kommunerna ingen formell medverkan i själva 
verkställandet av en förändring, vilket genomförs av SOLTAK, utan tar i många fall endast del 
av en stängningsrapport för den enskilda förändringen efter att den genomförts. Undantagsfall 
har funnits vad gäller särskilt stora uppgraderingar där kommunen varit aktivt involverade i 
själva utvecklings- och testprocessen. Stenungsunds kommun har begärt att få ta en mer aktiv 
roll i större förändringsprojekt genom att medverka i projektens styrgrupp, men det uppges att 
detta hittills endast skett sporadiskt och inte systematiskt. Vidare är test- och 
produktionsmiljöerna segregerade för SOLTAKs internt ägda system, och för kommunens 
egna system uppges att SOLTAK har möjlighet att sätta upp separat testmiljö som så 
efterfrågas av kommunen.  
 
Processen för incidenthantering har enligt kommunen historiskt sett inte varit tydligt formulerad 
eller dokumenterad, vilket i många fall påverkat hanteringen under incidentlivscykeln. Dock 
uppges att betydande förbättringar vad gäller själva hanteringsprocessen skett i närtid. När en 
incident inträffar finns en process upprättad hos SOLTAK där kommunen är involverad, och 
både kommunen och SOLTAK uppger att processen i nuläget fungerar bra och att 
rapporteringsvägar och ansvarsfördelning med utsedd incidentansvarig finns. Hos kommunen 
finns utsedda kontaktpersoner som ansvarar för initial bedömning och för att se till att 
kommunikation till berörda sker där det bedöms nödvändigt. Ansvarig hos SOLTAK genomför 
sedan kontinuerlig uppföljning kring incidenten och kommunen är i regel involverad genom 
hela processen från rapportering till stängning. Det uppges dock att detta oftast sker på en 
övergripande nivå och att uppföljningen inte fokuserar på de faktiska åtgärder som tekniskt 
vidtas. Efter att en incident slutligen stängts och slutrapporterats uppger kommunen att det 
inte sker någon strukturerad uppföljning eller återkoppling i syfte att analysera incidenten och 
dess orsaker.  
 
För upphandling av nya system har SOLTAK tidigare agerat rådgivande till kommunen när 
detta behövts, men har i övrigt inte haft någon aktiv roll i upphandlingsprocessen. 
Stenungsunds kommun arbetar med att ta fram en ny process och rutin för upphandling av 
verksamhetssystem där man har för avsikt att involvera SOLTAK i större utsträckning för att 
på så sätt se till att man arbetar med korrekt kravställning så tidig som möjligt. Processen är 
inte fastställd vid tidpunkten för granskningen utan håller på att testas, men SOLTAK är 
informerade om att de önskas ta en mer aktiv roll tidigt i upphandlingen. Processen syftar till 
att utgöra underlag vid leverantörsdialoger och behandlar viktiga aspekter inom IT- och 
informationssäkerhet vilket ska underlätta för kommunen att arbeta fram en korrekt 
kravställning gentemot nya leverantörer. Exempel på områden som inkluderas är 
personuppgiftshantering i enlighet med Dataskyddsförordningen, ledningssystem/metodik för 
informationssäkerhet, åtkomstrutiner och incidenthantering och dylikt.  

Det finns ett avtal mellan Stenungsund kommun och SOLTAK för hyra av serverhall, denna 
serverhall används av SOLTAK för deras datacenter. Inför tecknandet av detta avtal 2017 
genomförde Stenungsunds kommun och SOLTAK en risk- och sårbarhetsanalys i syfte att 
säkerställa att tillräcklig fysisk säkerhet upprätthålls. 12 sårbarheter och risker identifierades 
och en åtgärdsplan för upprättades gemensamt. Främst identifierades risker inom området 
behörighet och åtgärder såsom förbättrade lås och larmfunktioner och rutiner för 
säkerhetsklassning av personal beslutades. Det avtal som sedan slöts beskriver i detalj 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och SOLTAK vad gäller säkerhet kring serverhallen. 
Ansvaret för att upprätthålla ändamålsenliga rutiner i relation till de potentiella risker som lyftes 
i utförd analys har särskilt beskrivits.  
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3.5. Personuppgiftshantering 

Inför införandet av Dataskyddsförordningen 2018 genomförde kommunen ett grundligt arbete 
i syfte att kartlägga sin personuppgiftshantering och förbereda sig för den nya lagstiftningen. 
Kommunen anställde ett Dataskyddsombud som ledde projektet inför övergången till 
Dataskyddsförordningen, denne ansvarade även för framtagande av dokumentation samt för 
att informera och utbilda kommunens personal. Dataskyddsombudet har dock lämnat sin tjänst 
i kommunen och istället har kommunjuristen tillfälligt förordnats ansvaret. Vid tidpunkten för 
granskningen har kommunen tecknat avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund om 
gemensamt Dataskyddsombud gällande med start 2020-08-10.  

Inom ramen för införandeprojektet inventerades samtliga av kommunens verksamhetssystem 
där personuppgifter hanteras. För de personuppgiftsbehandlingar som förekommer i de 
verksamhetssystem och IT-lösningar kommunen använder har ett elektroniskt register 
upprättats i enlighet med dataskyddsförordningen. Som tidigare nämnts har kommunen internt 
inte färdigställt informationsklassning och riskanalys av de egna systemen, och inga 
informationsklassificeringar eller konsekvensbedömningar har genomförts gemensamt mellan 
kommunen och SOLTAK ännu. SOLTAK har dock genomfört inventering och upprättat 
förteckning över de personuppgifter som behandlas i de egna systemen.  

Kommunens Dataskyddsombud tog fram ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal för externa 
leverantörer, vilket även tecknats med SOLTAK. Då SOLTAK levererar tjänster till flertalet 
kommuner uppges att arbetet med att nå ett godkänt avtal tog tid och det avtal som tecknats 
är daterat till november 2019. Avtalet omfattar viktiga aspekter såsom ansvarsfördelning, 
säkerhetsåtgärder, sekretesskrav och revisionskrav och -rättigheter, dock har någon intern 
revision eller granskning från kommunens sida ännu inte genomförts, då avtalet är så pass 
nytecknat.   
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4. Iakttagelser och rekommendationer 

Under granskningen har EY identifierat iakttagelser relaterat till revisionsfrågorna. För varje 
iakttagelse har EY lämnat rekommendationer som syftar till att stödja Stenungsund kommun 
i dess framtida samarbete med SOLTAK med avseende på IT- och informationssäkerhet. De 
av EY identifierade iakttagelserna har klassificerats enligt tre prioriteringsnivåer: 
 
 

 
 Prioritering kort sikt: Observation som bör hanteras på kort 

sikt. Anses kunna ha hög påverkan på verksamhetens mål, 
IT- och informationssäkerhet och/eller möjlighet att efterleva 
lagar och regelverk samt interna policys och riktlinjer. 

 

 Prioritering medellång sikt: Observation som bör hanteras 
på medellång sikt. Anses kunna ha påverkan på 
verksamhetens mål, IT- och informationssäkerhet och/eller 
möjlighet att efterleva lagar och regelverk samt interna 
policys och riktlinjer. Observationen skulle kunna leda till 
ineffektivt nyttjande av verksamhetens resurser. 

 

 Prioritering lång sikt: Observation som kan hanteras på 
längre sikt. Påverkar ej direkt verksamhetens mål, men som 
kan medföra ineffektiv verksamhet, mindre brister i IT- och 
informationssäkerhet, efterlevnad av interna policys och 
riktlinjer eller avvikande från god praxis. 
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4.1. Stenungsunds kommun har inte specificerat krav på IT- och 
informationssäkerhets i avtalet med SOLTAK 

 
Observation 
Prioritering 

Kort sikt 

Det avtal som Stenungsunds kommun upprättat med SOLTAK är 
skrivet på övergripande nivå och kommunen har i detta inte 
specificerat några detaljerade krav vad gäller arbetet med IT- och 
informationssäkerhet. Det saknas därför konkret kravställning från 
Stenungsunds kommun gentemot SOLTAK vad gäller dess IT- och 
informationssäkerhetsarbete. Avtal med extern leverantör av IT-
tjänster bör enligt praxis minst omfatta krav på 
informationssäkerhetspolicy och övriga styrdokument, IT-
säkerhetsrutiner i produktionsmiljö, incidenthantering, kommunikation 
och tillgänglighet, krav på konfidentialitet, behörighetskrav, 
kontinuitetsplanering och tillhörande tester, åtkomst till process-
beskrivningar samt revisionsrättigheter och liknande. Avsaknad av 
sådana avtal innebär att kommunen i egenskap av beställare inte har 
någon konkret överenskommelse att ställa eventuella avvikelser och 
problem med leverantörens tjänster emot och begränsar möjligheten 
för kommunen att kravställa och följa upp på SOLTAKs arbete. Att inte 
upprätta detaljerade avtal med en extern leverantör av tjänster som 
beskriver ansvarsförhållanden och gränsdragning mellan beställare 
och leverantör medför därför en risk för att beställaren inte erhåller de 
tjänster och det stöd man faktiskt betalar för och att dess 
verksamheter i längden kan ta skada.  

 
Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

1. Genomföra en analys av kommunens och dess 

verksamheters faktiska behov utifrån IT- och 

informationssäkerhet. Denna analys bör föregås av 

informationsklassning och riskanalys, se vidare iakttagelse 

3.2.  

2. Inom ramen för nuvarande omarbetning av avtal och 

tjänstebeskrivningar, inkludera kravställning inom särskilt 

viktiga informationssäkerhetsaspekter. 

3. Tillse att kommande upphandlingsinstruktion detaljerar 

viktiga kravställningar som skall genomgås när avtal 

tecknas med ny IT-leverantör. Denna kan således utgöra 

en bra grund för omarbetning av kommunens avtal med 

SOLTAK i egenskap av driftleverantör. 
 
Arbetet med att specificera detta kan med fördel också genomföras 
tillsammans med respektive tjänsteägare som ska tillsättas hos 
SOLTAK, för att på så sätt utforma både avtal samt 
tjänstebeskrivningar vilka är väl grundade och praktiskt gångbara.  

4.2. Stenungsunds kommun har inte grundat kravställningen gentemot SOLTAK i 
fråga om IT-och informationssäkerhet i verksamhetens faktiska behov 

 
 
 
 
 

I nuläget har kommunen inte implementerat något ledningssystem för 
informationssäkerhet och det arbete som utförs internt sker i vissa 
avseenden inte systematiskt. På så sätt saknar man en tydlig intern 
organisation vilken kan agera motpart och kravställare gentemot 
SOLTAK i det löpande arbetet med informationssäkerhetsrelaterade 
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Observation 
Prioritering  

Kort sikt 

frågor. Då kommunens interna arbete inom området såsom med 
informationsklassning och riskanalyser är relativt nyligen påbörjat har 
man ännu inte kommit till det skedet när detta kan mynna ut i en mer 
välavvägd kravställning gentemot SOLTAK. Därför är 
tjänsteleveransen och de servicenivåer som levereras av SOLTAK 
inom ramen för dessa inte baserade på någon analys av kommunens 
verksamheters faktiska behov. En sådan analys är en förutsättning för 
kommunen för att kunna säkerställa att verksamheten får det stöd den 
behöver i tillräckligt god tid och till rätt kostnad. Att inte avtala 
tjänstenivåer med grund i verksamheternas faktiska behov kan 
resultera i att verksamheten lider skada då beställaren inte får den 
support eller service beställaren behöver för att kunna bedriva 
verksamheten på ett avbrottsfritt och tillfredsställande sätt. Det kan 
även resultera i att verksamheten riskerar erhålla onödigt hög nivå av 
support till en högre kostnad än nödvändigt.    

 
Rekommendation 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

1. Se över kommunens interna informationssäkerhetsarbete i 

syfte att säkerställa att detta bedrivs på ett systematiskt sätt 

och kan utgöra grund för kravställning gentemot SOLTAK och 

dess tjänsteleverans inom IT.  

2. Se till att arbetet med att systematiskt genomföra 

informationsklassning och riskanalys av verksamhetens IT-

system fullföljs. Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att 

säkerställa att dessa resultat används som underlag för att 

utveckla kravställningen gentemot SOLTAK samt att 

tjänstenivåer anpassas utefter respektive verksamheters unika 

behov där detta bedöms vara nödvändigt.  

3. Vi rekommenderar även att se över möjligheten att tydliggöra 

målbilden med informationssäkerhetsarbetet och definiera en 

intern organisation vilka arbetar upp kontaktytor hos SOLTAK 

vad gäller informationssäkerhetsfrågor specifikt, förslagsvis 

genom att dra nytta av den nya avtals- och ansvarsstrukturen 

vilken är under uppbyggnad. Detta för att möjliggöra bättre 

förutsättningar för kommunen att kravställa dels gentemot 

SOLTAK, men även mot andra leverantörer av IT-system.  

4.3. Det saknas strukturerad uppföljning av SOLTAKs tjänsteleveranser inom IT 

 
Observation 
Prioritering  
Medellång 

Kommunen har inte arbetat fram någon specifik process för 
uppföljning och återrapportering i relation till de tjänster som SOLTAK 
levererar inom tjänsteområde IT, och därför sker inte heller någon 
strukturerad uppföljning av SOLTAKs leverans relaterat till IT- och 
informationssäkerhet. I de samarbetsforum som finns, såsom kundråd 
IT och driftmöten, har fokus historiskt sett i till stor del legat på att i 
första hand följa upp på och stänga försenade ärenden och att 
diskutera övergripande SLA-komponenter och kostnader. Inga 
bestämda parametrar för uppföljning eller återrapportering har 
beslutats trots att frågan kring vilken typ av statistik som skulle kunna 
vara relevant har varit uppe för diskussion inom ramen för dessa 
forum. Inom de övriga tjänsteområdena Lön och Ekonomi har 
konkreta nyckeltal framtagits för vilken löpande uppföljning och 
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återrapportering sker, dock har ingen sådan kravställning 
kommunicerats från kommunens sida inom tjänsteområde IT, varför 
uppföljningsarbetet i nuläget inte sker på ett strukturerat och 
ändamålsenligt sätt. Avsaknad av en process för uppföljning av 
servicenivåer och andra relevanta parametrar innebär risk för att 
kommunen inte erhåller den nivå på leverans som avtalats och kan 
resultera i hinder mot att bedriva verksamheten på ett avbrottsfritt och 
tillfredsställande sätt. 

 
Rekommendation 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

1. Tillse att kommunen specificerar vilken information de vill ha 

återrapporterat från SOLTAK inom tjänsteområde IT, samt hur 

och med vilken frekvens detta ska ske. En standardiserad 

process för uppföljning och återrapportering är viktig för att 

säkerställa att kvaliteten bibehålls på en hög nivå och 

levereras i linje med de förväntningar och krav kommunen har 

på leveransen från SOLTAK. Vidare möjliggör en kontinuerlig 

återrapportering skyndsam identifiering av potentiella problem 

och ökad förmåga att lösa sådana problem med minsta möjliga 

påverkan på verksamheten.  

4.4. Det saknas en process för utvärdering av incidenter mellan SOLTAK och 
Stenungsunds kommun 

 
 
 

Observation 
Prioritering  
Lång sikt 

För att kunna bedriva ett systematiskt arbete med incidenthantering 
bör kontinuerlig och gemensam utvärdering i inlärningssyfte 
genomföras. När en incident hanteras av SOLTAK å kommunens 
vägnar sker i många fall kontinuerlig kommunikation fram till att denna 
stängs då en incidentrapport levereras. Inget vidare arbete sker dock 
efter det att incidenten har stängts i syfte att utvärdera och lära av 
incidenten, dess orsaker och det arbete som gjorts för att kunna 
stänga denna och på så sätt uppnå kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
Att kommunen skapar förståelse kring orsaker och aktiviteter som 
gjorts för att lösa incidenten är viktigt i utbildningssyfte och kan bidra 
till att motverka att liknande incidenter inträffar igen, alternativt att 
inträffade incidenter får mindre påverkan.   

 
Rekommendation 

Kommunstyrelsen rekommenderas att  

1. Tillse att kommunen arbetar fram en process för utvärdering 

och uppföljning av inträffade incidenter, i syfte att uppnå 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte och således minska risken 

för att liknande incidenter inträffar eller får allvarlig påverkan i 

fortsättningen. Detta kan med fördel göras tillsammans med de 

tilltänkta tjänsteområdesansvariga på SOLTAK och tas upp 

som en agendapunkt inom ramen för något av de 

samarbetsforum som finns.  
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4.5. Stenungsund kommun är ej tillräckligt involverade i processen för 
förändringshantering 

 
Observation 
Prioritering  
Lång sikt 

Stenungsunds kommun är i egenskap av kund involverade i det 
initiala skedet av processen för förändringshantering där man 
efterfrågar förändringar samt godkänner huruvida en förändring ska 
genomföras eller ej. Detta uppges fungera väl för mindre förändringar i 
befintlig IT-miljö, dock saknas i synnerhet för större förändringar tydlig 
struktur för hur kommunen ska involveras i resterande delar av 
processen för förändringshantering, omfattande utveckling, test och 
produktionssättning samt nödvändiga beslut i relation till dessa 
aktiviteter. Vidare är test- och produktionsmiljöerna för SOLTAKs 
internt ägda system segregerade, och för kommunens egna system 
uppger SOLTAK att möjlighet finns att sätta upp separat testmiljö som 
så efterfrågas av kommunen. Dock uppges att detta sällan efterfrågas 
i praktiken. Vid tidpunkten för granskningen finns inte heller absoluta 
krav på att utveckling, testning och produktionssättning av ändring ska 
genomföras av olika personer i kontrollsyfte.  
 
Att kommunen inte är formellt involverade i den fulla processen för 
förändringshantering, och att ansvar inte separeras för de olika 
aktiviteterna i genomförandet av en förändring mellan olika personer, 
medför risk att eventuella fel inte upptäcks och att felaktiga 
förändringar genomförs i kommunens verksamhetssystem. Detta kan 
påverka systemens prestanda negativt och leda till hinder i 
kommunens verksamhetsutövande, särskilt vad gäller kritiska system 
där tillgänglighet är av stor vikt.  

 
Rekommendation 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

1. Se till att kommunen ser över sin roll i processen för 

förändringshantering för de system som driftas hos SOLTAK. 

Förslagsvis bör kommunen säkerställa att processen för 

förändringshantering är utformad på ett för kommunen 

tillfredsställande sätt där ansvar för de olika aktiviteterna i 

genomförandet av en förändring separeras mellan olika 

personer i kontrollsyfte, samt att man är tillräckligt informerad i 

de olika besluten såsom beslut om acceptanstestning och 

produktionssättning, där detta bedöms nödvändigt.  
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Göteborg den 31 augusti 

 

 

Rebecka Arén   Rebecca Johansson 

Konsult    Konsult  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

Hardik Patel    

Kvalitetsansvarig konsult (CISA)    

Ernst & Young AB    
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Digitaliseringschef Stenungsunds kommun  

 Säkerhetssamordnare Stenungsunds kommun 

 VD SOLTAK  

 IT-chef SOLTAK 

 IT-arkitekt SOLTAK 

 Ekonomichef SOLTAK 

 Chef Affärsstöd SOLTAK 

Dokument från Stenungsunds kommun 

 Aktieägaravtal SOLTAK AB 

 Avtal mellan SOLTAK AB och Stenungsunds kommun.. 

 Bilaga 1 2017-09-26 RSA uthyrning behörighet serverhall 

 Bilaga 2 Åtgärdsanalys 

 Bolagsordning SOLTAK AB 

 Hyresavtal om upplåtelse av serverhall 

 Informationssäkerhetspolicy Stenungsunds kommun 

 IT-säkerhetspolicy Stenungsunds kommun 

 Leverantörsdialog mall  

 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunstyrelsen nämnderna och SOLTAK 

 Säkerhetsinstruktion drift 

 Tjänstebeskrivning Datacenter 

 Tjänstebeskrivning IT Arbetsplats 

 Tjänstebeskrivning Nät 

 Ägardirektiv SOLTAK AB 

 

Dokument från SOLTAK 

 Account master data 

 Avtal om upplåtelse av serverhall i Stenungsund 

 Backup och övervakning OS Ticket 

 Beställning av behörighet för Självservice HR Lön 

 Changeprocessen 

 Design Backup Restore Soltak 

 Integration design Personec-MIM-AD 
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 Incidentrapport Extern Mall  

 Major Incident Manager SNABBGUIDE 

 Rapport Backuper DPM 

 Roller i Självservice HR Lön 200603 

 Rutin - Administrera användare och behörigheter i Agresso 

 SAMS Dokumentation 

 SAMS Teknisk Dokumentation 

 Soltak Backup Datacenter 

 Soltak LE - DPM Documentation - 1.0 

 Upplägg Ändring Avslut av användare i Agresso 2018-06-07 

 Återläsning av enstaka filer från backup 

 Återläsning av enstaka filer Shadowcopy 

 Återläsning av server från Bare-Metal backup 

 Återläsning av VHDX från backup 

 Återläsning av VM från backup 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 26 Dnr: KS 2019/532 
 
Årsuppföljning av intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antecknar årsuppföljningen av intern kontrollplan för kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I 
internkontrollplan för 2020 fastslog kommunstyrelsen vilka risker som särskilt ska följas upp 
till kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen har gjort en helårsuppföljning av internkontrollplanen för år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Bilaga - Årsuppföljning av intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-02-17

  
 
 
 
 
§ 14 Dnr: KS 2019/532 
 
Årsuppföljning av intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antecknar årsuppföljningen av intern kontrollplan för kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I 
internkontrollplan för 2020 fastslog kommunstyrelsen vilka risker som särskilt ska följas upp 
till kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen har gjort en helårsuppföljning av internkontrollplanen för 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Bilaga - Årsuppföljning av intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/532
2021-01-18

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Årsuppföljning av intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen  

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antecknar årsuppföljningen av intern kontrollplan för kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I 
internkontrollplan för 2020 fastslog kommunstyrelsen vilka risker som särskilt ska följas upp 
till kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen har gjort en helårsuppföljning av internkontrollplanen för år 2020.  
 
Beskrivning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på metoden för att minska 
sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras vidtar förvaltningen åtgärder, 
exempelvis genom att revidera rutiner.  
 
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört uppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för 2020, beslutad den 13 januari 2020 (§ 34) av kommunstyrelsen. Utifrån 
denna riktlinje hanteras internkontrollen enligt bild nedan. Uppföljning två gånger per år som 
utmynnar i förslag till åtgärder utifrån kontrollens utfall.  
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Riskområdena i kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 är:  

1. Risk att utrustning inte återlämnas vid avslut av tjänst och vid byte av utrustning.  
2. Risk att inköp sker utanför ramavtal.  
3. Risk att personal blir utsatta eller oroar sig för att bli utsatta för hot eller våld från 

medborgare/brukare/ kunder/elever/ anhöriga i sitt arbete. 
4. Risk att användare och egendom skadas i hamnen. 
5. Risk att det saknas rutiner eller kunskap om rutiner vid krissituationer.   

 
 
Barnkonsekvensanalys 
I det riskområde som kan få konsekvenser för barn, risk att användare och egendom skadas i 
hamnen, bedömer förvaltningen att brister har funnits men att dessa åtgärdats. Den främsta 
åtgärden var att en långsiktig underhållsplan tagits fram under 2020. Kvarvarande åtgärd är att 
rutin för kontinuitet, tillämpning, ansvarsfördelning, uppdatering och implementering kopplat 
till underhållsplanen ska ske under våren 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Bilaga - Årsuppföljning av intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

Rapportering - 
uppföljning augusti 

Genomföra åtgärder

Rapportering - 
uppföljning helår

Genomföra åtgärder
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Björn Wikman 
 
 
Bilaga - Årsuppföljning av intern kontrollplan 2020 - 
kommunstyrelsen 
 
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system 

som endast kräver underhåll och utbyte. 
2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares 

egendom på grund av slarv.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data 

försvinner permanent, brukare blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada, stor 

andel elever når inte målen i skolan eller brukare 
avlider eller skadas allvarligt. 

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 

  

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16

Ri
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Väsentlighetsgrad (konsekvens)

524



 

Bilaga Dnr KS 2019/532
2021-01-18

Riskområde  
Risk & väsentlighet 
Ansvarig 

Kontrollmoment  
Av arbetssätt och rutiner  

Kontrollmetod   
Kontroll av 
arbetssätt och 
rutiner 

Utfall  
Resultat av utförd granskning  

Eventuella åtgärder  
Utifrån utfall 
 

Gå igenom aktiva 
abonnemang i 
förhållande till 
anställda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtalsskifte (telefoni) har påverkat 
möjligheten att kontrollera antal 
abonnemang i förhållande till antal 
anställda. Förhoppningen var att detta 
kunde genomföras under hösten 2020 men 
på grund av försening av leverans från 
upphandlat telefonileverantör har detta inte 
kunnat genomföras.  
 
Då ännu inget asset-system 
(livscykelshanteringssytem) finns att tillgå 
finns inga möjligheter att centralt 
kontrollera att hårdvara återlämnas. 

När telefonileverantör möjliggör för 
förvaltningen att kontrollera antal 
abonnemang i förhållande till antal 
anställda kommer detta att genomföras. 
Dialog sker med leverantör för att detta ska 
kunna genomföras så snart som möjligt.  
 
Förvaltningen inväntar färdigställande av 
centralt asset-system framtaget av Soltak. 
Checklistan vid avslut av anställd kan 
behöva uppdateras när asset-systemet är på 
plats.  
 
En ny e-tjänst upprättas under första 
kvartalet 2021 för att underlätta hantering 
av abonnemang vid avslut av anställning. 

Risk att utrustning inte 
återlämnas vid avslut av 
tjänst och vid byte av 
utrustning. 
 
Riskvärde: 
Risk: 4  
Väsentlighet: 3  
Totalt: 12  
 
Ansvarig:  
Funktionschef digitalisering 
/ samtliga sektorchefer 
 

Att årlig översyn av 
kommunens abonnemang 
genomförs.   
 
Att det finns fungerande 
rutiner för 
inventariehantering av 
datorer och telefoner 
etc.  vid ägarbyte och 
avslut av anställning.   
 
Att den 
kommunövergripande 
checklistan vid avslut av 
anställning är 
implementerad.  
 
Att det finns rutiner för att 
hantera tillbehör till datorer 
och telefoner etcetera vid 
ägarbyte eller avslut av 
anställning.   

Stickprov att 
rutiner och 
checklistor 
fungerar vid 
ägarbyte eller 
avslut av tjänst 

Förvaltningen har genomfört 
stickprovskontroll inom alla sektorer och i 
olika verksamheter för att få en 
representativ bild. I 98 procent av fallen har 
en återlämning av hårdvara skett korrekt. I 
61 procent har all hantering skett helt 
korrekt, det vill säga att telefoner, dator, 
nyckar, abonnemang har lämnats tillbaka 
eller avslutats. Den största bristen är idag 
att abonnemang ärvs vilket inte följer 
fastställd rutin som kan bidra till ökad 
administration och att brister i uppdatering 
av kontaktuppgifter. Det är dock inte 
kostnadsdrivande. 

Utifrån att 98 procent av hårdvaror 
återlämnas korrekt anser inte förvaltningen 
att åtgärd behöver genomföras i någon 
större utsträckning.  
 
Genom den nya e-tjänst som inrättas under 
2021 (se ovan) anser förvaltningen att 
risken att rutin för att avsluta abonnemang 
inte hanteras korrekt minimeras till en 
godtagbar nivå. Därav anser förvaltningen 
tillräckliga åtgärder är genomförda. 
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Att inköp sker enligt 
ramavtal eller är ett 
kontrollerat inköp dvs 
inköp med digital 
rekvisition som inköp 
godkänt. 

Kontroll av 
okontrollerade 
inköp via 
leverantörsfakturo
r.  

En kontroll av alla fakturor har genomförts 
kvartal 1 och kvartal 3 2020.  

Resultatet för kvartal 1 var att 13 procent av 
alla inköp hade skett okontrollerat. Detta 
var en förbättring med en procentenhet från 
föregående år.  

Motsvarande siffra för kvartal 3 var 9 
procent, vilket innebär en ytterligare 
förbättring.  

Förvaltningen bedömer att förbättringen är 
kopplad till det informationsarbete som 
skedde efter första analysen då alla 
sektorsledningar tog del av utfallet av 
genomlysning. Detta gav sektorerna 
möjlighet att förbättra sin hantering vid 
inköp med extra fokus på de verksamheter 
och enheter som har den högsta andelen 
okontrollerade inköp.  

 

För att ytterligare arbeta vidare med 
riskområdet kommer upphandlingsenheten 
fortsätta med utbildningsinsatser kring 
fastställda rutiner för att minska andelen 
okontrollerade inköp. Därtill kommer 
presentation av utfallet från granskningen 
av kvartal 3 2020 genomföras till alla 
sektorsledningar likhet med hanteringen av 
rapporten från kvartal 1. Fokus likt tidigare 
är på de verksamheter och enheter som har 
den högsta andelen okontrollerade inköp. 

Upphandlingsenheten har under kvartal 4 
2020 rekryterat en controller samt 
investerat i ett spend-analysverktyg för att 
på ett fortlöpande sätt eliminera risken att 
inköp sker utanför upphandlade avtal. 
Genom att kontinuerligt söka fram, och 
hantera, inköp som sker utanför avtal så 
kommer effekten bli att medarbetarnas 
inköpsmönster och arbetssätt, avseende 
inköp, förändras till det bättre över tid.    
Kvartalsuppföljning per sektor kommer 
således att upphöra och ersättas med 
löpande uppföljning och kontroll med start 
under kvartal 1 2021.    
 

Risk att inköp sker utanför 
ramavtal 
 
Riskvärde: 
Risk: 4  
Väsentlighet: 2  
Totalt: 8  
 
Ansvarig:  
Enhetschef upphandling 
och samtliga sektorchefer 
 

Att det finns en plan för 
kontinuerliga stickprov 
samt implementering och 
utbildning. 

Kontroll att det 
finns en plan för 
kontinuerliga 
stickprov. 

Stickprov blev aldrig aktuellt under 2020 då 
kontroll genomförs av alla fakturor kvartal 
1 och kvartal 3.  

Se ovan 
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Att plan för hot och 
våldssituationer i chefs- 
och medarbetarhandbok är 
känd i verksamheterna. 
 
 

Stickprov i 
verksamheter med 
hög känsla av 
utsatthet.   

 

Under våren genomfördes kontroll av 
kännedom om plan för hot och 
våldssituationer. I verksamheter med hög 
känsla av utsatthet uppgav 71 % att de 
känner till planen för hot och våld. 
Samtidigt vet 100 % vem man ska vända 
sig till vid hot och våld.  

En uppdaterad plan för hot och våld antogs 
i september av Kommunfullmäktige. Nya 
stickprovskontroll har inte hunnit 
genomföras under hösten 2020.  
 

För att säkerställa god kännedom om den 
nya planen för hot och våldssituationer 
kommer information gå ut på vardera 
enhets APT. 

En kontrollfråga kommer att finnas med i 
medarbetarenkäten som går ut i september 
2021 gällande just kännedom om planen.   

Risk att personal blir 
utsatta eller oroar sig för 
att bli utsatta för hot eller 
våld från medborgare, 
brukare, kunder, elever och 
anhöriga i sitt arbete. 
 
Riskvärde: 
Risk: 4  
Väsentlighet: 4 
Totalt: 16 
 
Ansvarig:  
Säkerhetssamordnare och 
samtliga sektorchefer 

Att verksamheter som har 
en hög känsla av utsatthet 
vet att man kan genomföra 
risk- och 
sårbarhetsanalyser. 
Resultatet av analyserna 
kan innebära att ev. 
verksamhets-/ 
enhetsspecifika rutiner tas 
fram eller uppdateras. 

Kontroll att det 
finns 
verksamhetsspecif
ika rutiner i 
verksamheter med 
hög känsla av 
utsatthet 

 

Verksamheterna som har en hög känsla av 
utsatthet har informerats om möjligheten att 
en lokal risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån 
deras bedömning under våren 2020 har de 
inte ansett att det finns ett behov av 
verksamhetsspecifika rutiner. Två 
verksamheter som har en hög känsla av 
utsatthet har dock under hösten tagit fram 
lokala rutiner utifrån planen för hot och 
våld. 

På APT kommer rutinen för hot och våld 
att lyftas för att säkerställa god kunskap om 
den nya planen. Verksamheter med hög 
känsla av utsatthet kommer då att 
uppmanas att undersöka behovet av lokala 
rutiner utifrån planen för hot och våld 
behövs.  

 

 
Risk att användare och 
egendom skadas i hamnen1. 
 
Riskvärde: 
Risk: 4  
Väsentlighet: 2  

Att säkerheten i hamnen är 
hög exempelvis gällande 
bommar, bryggor och 
kättingar.  

Att det finns en 

Inventera 
underhållsplan i 
förhållande till 
investeringar.   

Verksamheten har tidigare inte 
dokumenterat sina underhållsbehov för 
hamnen i en skriftlig plan.  
En långsiktig underhållsplan för hamnen, 
inkl. bryggor, kaj, gästhamn samt 
upptagningsområde inklusive ramp och 

Det är angeläget att fortsätta arbetet med att 
höja säkerheten i hamnen. Under våren 
2021 kommer hamnverksamhetens 
underhållsplan att kompletteras med rutin 
för tillämpning, ansvarsfördelning, 
uppdatering och implementering. Rutinen 

 
1 Hamnen inkluderar bryggor, kaj, gästhamn samt upptagningsområde inkl. ramp och spolplatta.  
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Totalt: 8 
 
Ansvarig: 
Sektorchef utbildning och 
verksamhetschef Fritid kultur 

underhållsplan som följs. spolplatta för båtar togs fram våren 2020 
och kommer att, utifrån genomförd 
besiktning, uppdateras årligen. Planerat 
underhåll, utifrån underhållsplan, kommer 
fortsättningsvis att minimera behovet av 
akuta insatser. 
 
Större investeringar, kopplade till 
säkerheten i hamnen har, utöver löpande 
underhåll, prioriterats separat.  
 
Den under våren framtagna 
underhållsplanen har under hösten 
synkroniserats med investeringsbudget i 
plan.     

ska vara klar innan sommaren 2021.   
 
Hösten 2020 har verksamheten 
dokumenterat sina rutiner för tillsyn av 
bryggorna i hamnen. Även denna rutin 
säkerställer säkerheten i hamnen. Rutinen 
kommer att implementeras under våren 
2021. 

Risk att det saknas rutiner 
eller kunskap om rutiner 
vid krissituationer. 
 
Riskvärde: 
Risk: 4  
Väsentlighet: 4  
Totalt: 16 
 
Ansvarig: 
Säkerhetssamordnare och 
samtliga sektorchefer 

Att nödvändiga 
krisberedskapsrutiner finns, 
är antagna och 
implementerade 

Inventering av 
befintliga 
krisbereds-
kapsrutiner.   
 

Fem av nio styrdokument gällande 
krisberedskapsrutiner är fastställda under 
2020. Dessa har prioriterats då de bedöms 
vara de som är mest nödvändiga.  
 
Fastställda rutiner under 2020: 
 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

kommunövergripande, offentlig del 
 Ledningsplan krisberedskap 
 Strategi för krisberedskap och civilt 

försvar 
 POSOM ledningsplan 
 Pandemiplan 
 
Idag finns ingen fastställd rutin kring hur 
fastställda planer ska implementeras.  
 
På grund av Covid-19 har utbildnings- och 

Plan för implementering av styrdokument 
gällande krisberedskap tas fram under 
våren 2021. Detta för att skapa ett etablerat 
arbetssätt och process för att uppdaterade 
styrdokument ska vara välkända inom alla 
sektorer. 
 
Följande styrdokument ska dessutom 
fastställas under 2021 (försenade pga 
Covid-19):  
 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

kommunövergripande, hemlig del 
 Reglemente för krisledningsnämnd 
 Utbildning-och övningsplan (sekretess)  
 Operativ krisplan (sekretess) 
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övningsinsatser försenastes som är den 
naturliga implementeringsprocessen.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/631
2021-02-15

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Fastställande av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde den 2 februari 2021 vilka risker som skulle ingå i 
kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. Ärendet behandlades av allmänna utskottet den 
19 januari 2021 och välfärdsutskottet den 20 januari 2021. Utifrån att riskområdena är 
fastställda ska internkontrollplanen nu fastställas i sin helhet, kompletterad med ansvarig 
sektor, kontrollmoment och kontrollmetod.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen sker två gånger per år. Kommande uppföljning 
kommer att redovisa utfallet för första halvåret 2021 och redovisas i kommunstyrelsen under 
hösten 2021. Uppföljning av helåret 2021 sker i februari eller mars 2022.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser och att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
Intern kontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, 
öppen och rättssäker verksamhet. Med intern kontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Det handlar om rutiner, 
inbyggda kontroller och etablerade arbetssätt. På så vis handlar intern kontroll om styrningen 
och är del av ledningssystemet. Sammanfattningsvis kan innebörden av intern kontroll 
beskrivas som att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på 
ett bra och säkert sätt. 
 
Kommunstyrelsen fastställde vilka risker som skulle ingå i kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021 den 2 februari 2021 efter beredning i Allmänna utskottet den 19 
januari 2021och i Välfärdsutskottet den 20 januari 2021. Följande risker fastställdes:  
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1. Risk för person- och egendomsskador på Stenungsund Arena på grund av bristande 
kunskap om teknik som kräver särskild kompetens  

2. Risk att handlingar inte diarieförs 
3. Risk för att sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler inte innehåller rätt information 
4. Risk att projektplaner saknas eller inte efterlevs inom sektor samhällsbyggnads projekt 
5. Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 

(GDPR) 
6. Risk för långa handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner 
7. Risk att inköp sker utanför avtal 

 
Utifrån att riskområdena är fastställda ska internkontrollplanen nu fastställas i sin helhet, 
kompletterad med ansvarig sektor, kontrollmoment och kontrollmetod.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen sker två gånger per år och innebär en uppföljning av 
att kontrollmomentet fungerar vilket kontrolleras genom kontrollmetoden. Fokus i 
uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på kontrollmetodens utfall för att minska 
sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras vidtar förvaltningen åtgärder, 
exempelvis genom att revidera rutiner. Uppföljningen utmynnar i förslag till åtgärder vid 
avvikelser. Åtgärder fastslås av kommunstyrelsen och genomförs sedan av förvaltningen. 
 
Utifrån fastställd riktlinje hanteras internkontrollen enligt bild nedan.  
 
Internkontrollplan 2021 

  
 

Riskanalys: bruttolista risker 
& förslag prioriterade risker 

Förslag till KS fastställs av 
kommunledningen 

Beredning priolista risker 
ALM/VÄL - januari 2021

Priolista risker fastställs
Beslut KS - februari 2021

Fastställande av 
internkontrollplan 
(kompletterat med 

ansvarig, kontrollmoment 
och kontrollmetod)

Beslut KS  

Rapportering - 
uppföljning halvår 

Eventuellt förslag på 
åtgärder
Beslut KS 

Förvaltningen genomför 
eventuella åtgärder utifrån 

uppföljning halvår 

Rapportering - 
uppföljning helår 

Förslag på åtgärder
Beslut KS 

februari-mars (2022)

Förvaltningen genomför 
eventuella åtgärder utifrån 

uppföljning helår 
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Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av internkontrollerna sker inom ram och innebär i sig inte några kostnader. 
Däremot ska internkontrollen bidra till att minska risker som kan ha negativa ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet i sig är av administrativ karaktär och medför därför inte några konsekvenser för barn.  
Uppföljning och eventuella åtgärder kan emellertid innebära att riskområden som berör barn 
identifieras och utvecklingsområden och/eller utvecklingsbara rutiner arbetas fram för att 
förhindra minska risken i framtiden. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Åtgärder efter internkontroll kan innebära verksamhetsmässiga förändringar i rutiner, 
arbetssätt eller liknande för att minska risken.  
 
Juridiska bedömningar 
Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framkommer att 
nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att se till att det finns en god 
intern kontroll. Kommunfullmäktige har antagit det reglemente som reglerar syfte och 
ansvaret för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, myndighetsnämnderna, 
kommunchefen, sektorcheferna och samtliga anställda. Kommunstyrelsen har antagit 
riktlinjer för den interna kontrollen som bland annat reglerar hantering av intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Internkontrollplan 2021 - kommunstyrelsen 
Beslut KS 2021-02-08 Fastställande av risker i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef  
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Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Björn Wikman 
 
 
Internkontrollplan 2021 - kommunstyrelsen 
 
Begreppsförklaring 
Kontrollområden - Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem 
kontrollområden:  

- Verksamhetskontroller  
- Kontroller av system och rutiner  
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
- Finansiell kontroll  
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system som 

endast kräver underhåll och utbyte. 
2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares 

egendom på grund av slarv.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data 

försvinner permanent, brukare blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada, stor 

andel elever når inte målen i skolan eller brukare 
avlider eller skadas allvarligt. 

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
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sk
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ad

 (s
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he
t)

Väsentlighetsgrad (konsekvens)
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Kontroll-
område: 

Riskområde: Ansvarig: Risk- och  
väsentlighets-
grad samt 
riskvärde 

Kontrollmoment: Kontrollmetod: 

Verksamhets
-kontroll 

Risk för person- och 
egendomsskador på 
Stenungsund Arena på 
grund av bristande 
kunskap om teknik som 
kräver särskild kompetens  

Sektor 
utbildning 

Risk: 3 
Väsentlighet: 4 
Riskvärde: 12 

För att säkerställa att person- och 
egendomsskador inte uppstår ska de 
anställda ha en bred kunskap utifrån den 
särskilda kompetens som krävs för att 
arbeta med Stenungsund Arena 

Intervjuer av fastanställd personal 
som arbetar med teknik som kräver 
särskild kompetens för att bedöma 
om rätt kunskapsnivå finns.  
 
 

Kontroll av 
system och 
rutiner. 

Risk att handlingar inte 
diarieförs 

Sektor 
stödfunktioner 

Risk: 3 
Väsentlighet: 3 
Riskvärde: 9 

Enligt offentlighet- och sekretesslagen 
ska allmänna handlingar diarieförs så 
snart de har kommit in eller upprättats av 
en myndighet.  
Kommunen har fastställda rutiner för att 
säkerställa att hanteringen uppfyller 
lagens krav.  

Kunskapsnivån gällande nuvarande 
rutiner kontrolleras mot ett urval av 
medarbetare, med en uppskattad hög 
kommunikation av allmänna 
handlingar. Kunskapen testas genom 
digital enkät eller test 

Kontroll av 
system och 
rutiner. 

Risk för att sociala och 
hälso- och 
sjukvårdsjournaler inte 
innehåller rätt information 

Sektor 
socialtjänst 

Risk: 3 
Väsentlighet: 3 
Riskvärde: 9 

Rutiner och system finns för hantering att 
sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler 
innehåller rätt information 

Stickprovskontroll av kommunens 
hälso- och sjukvårdsjournaler för att 
kontrollera att de innehåller rätt 
informationi. 

Kontroll av 
system och 
rutiner. 

Risk att projektplaner 
saknas eller inte efterlevs 
inom sektor 
samhällsbyggnads projekt 

Sektor 
samhälls-
byggnad 

Risk: 3 
Väsentlighet: 3 
Riskvärde: 9 

Sektor samhällsbyggnad nyttjar 
projektplaner för att styra processer för 
att på sätt skapa effektiva projekt inom 
förvaltningen.  

Stickprovskontroll av tio projekt 
inom sektor samhällsbyggnad för att 
kontrollera om projektplan finns 
upprättad och om projektplanen 
efterlevts 

Kontroll av 
efterlevnad 
av regler, 
policyer och 
beslut 

Risk för att 
personuppgifter inte 
behandlas i enlighet med 
data-skyddsförordningen 
(GDPR) 

Sektor 
stödfunktioner 

Risk: 3 
Väsentlighet: 3 
Riskvärde: 9 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
stipulerar hur kommunen ska behandla 
personuppgifter. Lagstiftningen påverkar 
alla verksamheter som hanterar 
personuppgifter. En grundläggande 
kunskap om lagstiftningen är avgörande 
för att inte behandling av personuppgifter 
sker på ett felaktigt sätt.  

Kunskapskontroll genom digitalt test 
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Kontroll av 
system och 
rutiner 

Risk för långa 
handläggningstider i 
framtagandet av nya 
detaljplaner 

Sektor 
samhälls-
byggnad 

Risk: 4 
Väsentlighet: 1 
Riskvärde: 4 

För att säkerställa en effektiv 
handläggning har sektor 
samhällsbyggnad tagit fram en 
avvikelserapporteringsrutin, både i tid 
och kostnad, för att tidigt i de olika 
processerna kunna omprioritera vid 
behov 

Kontroll av att 
avvikelserapporteringsrutin följs 
genom stickprovskontroll av fem 
detaljplaneprocesser.  

Kontroller av 
system och 
rutiner 

Risk att inköp sker 
utanför avtal 

Sektor 
stödfunktioner 

Risk: 2 
Väsentlighet: 2  
Riskvärde: 4 
 

För att säkerställa att inköp inte sker 
utanför ramavtal finns en avtalsdatabas 
(Winst) där majoriteten av kommunens 
löpande avrop från ramavtal sker.  
 
Därtill har förvaltningen en 
avtalscontroller och nyttjar sig av ett 
spendanalysverktyg som kontinuerligt 
följer upp efterlevnaden att inköp sker på 
ett korrekt sätt enligt LOU.  

Kontroll av alla inköp, via 
leverantörsfakturor, kvartal 1 och 
kvartal 3.  

 
i Då egenkontroller redan genomförs av sociala journaler, se Rutin för egenkontroll, tas inga stickprov i denna kategori  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-08

  
 
 
 
 
§ 43 Dnr: KS 2020/631 
 
Fastställande av risker i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande risker för intern kontrollplan: 

1. Risk för person- och egendomsskador på Stenungsund Arena på grund av bristande 
kunskap om teknik som kräver särskild kompetens  

2. Risk att handlingar inte diarieförs 
3. Risk för att sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler inte innehåller rätt information 
4. Risk att projektplaner saknas eller inte efterlevs inom sektor samhällsbyggnads projekt 
5. Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 

(GDPR) 
6. Risk för långa handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner 
7. Risk att inköp sker utanför avtal 

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
Arbetet med internkontroll är en ordinarie del av kommunens styrning och kan inte reduceras 
endast till internkontrollplanen. Istället ska planen förstås som särskilda fokusområden som 
förvaltningen kontrollerar och följer upp till kommunstyrelsen. Många kontroller utförs 
regelbundet i förvaltningen utan någon särskild uppföljning till kommunstyrelsen.  
  
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning 
som resulterat i en brutto- och prioriteringslista över risker. De risker som bedömts ha högst 
riskvärde är de som förvaltningen föreslår bör tas med i 2021 års internkontrollplan. I några 
fall har områden med en hög risk- och väsentlighetsbedömning inte tagits med i förslaget 
eftersom det redan pågår ett arbete för att minimera risk- och väsentligheter.  
 
När risker för internkontroll är fastställda tar sammanställer förvaltningen kontrollmoment 
och tar fram förslag på kontrollmetod som tillsammans med riskerna blir förvaltningens 
förslag till internkontrollplan 2021. Uppföljning sker sedan två gånger per år och utmynnar i 
förslag till åtgärder. Åtgärder fastslås av kommunstyrelsen och genomförs sedan av 
förvaltningen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-08

Den 29 och 30 september 2020 föreslog både allmänna utskottet och välfärdsutskottet att 
kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett extrainsatt sammanträde om internkontrollplan den 
2 november. Vid detta möte skulle riskerna för intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen 
fastställas.  På grund av Covid-19 pandemin ställdes mötet in. Ärendet går därför upp igen för 
hantering av båda utskotten för att bereda riskbilden för intern kontrollplan 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2021-01-20 
Allmänna utskottet 2021-01-19 
Tjänsteskrivelse 2020-06-30 
Bilaga 1: Brutto- och prioriteringslista risker, intern kontrollplan kommunstyrelsen 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att risk att inköp sker utanför avtal kvarstår i 
internkontrollplanen. 
 
Jan Rudén (S) och Ulla Johansson (SD) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Tekniska myndighetsnämnden
2021-02-03

  
 
 
 
 
§ 3 Dnr: TMN 2020/37 
 
Uppföljning av intern kontroll, tekniska myndighetsnämnden, 2020 - 
helår 
 
Beslut 
Tekniska myndighetsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020 
helår. 

Tekniska myndighetsnämnden beslutar att överlämna beslutet till kommunstyrelsen för 
kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
 
I uppföljningen framkommer ett par brister utifrån den kontroll som genomförts. Detta gäller 
framförallt för riskerna:  

 Risk att tekniska myndighetsnämndens tillsynsplan inte effektueras.  
 Risk att miljö och hälsoskydd inte genomför den planerade tillsynen som finansieras 

med årliga avgifter.  
 
Det finns samtidigt naturliga förklaringar till dessa brister. Vad gäller tillsynsplanen är detta 
kopplat till underbemanning och vad gäller miljö och hälsoskydds planerade tillsyn beror 
bland annat detta på de nya trängselkontrollerna kopplat till Covid-19 pandemin. Därtill har 
vakanser i verksamheten, specifikt i gruppen som arbetar med miljöskydd lett till att planerad 
tillsyn inte har kunnat genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-22 
Uppföljning av intern kontroll, tekniska myndighetsnämnden, 2020 helår 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Björn Wikman Till tekniska myndighetsnämnden 
Utvecklingsledare 
 
 
Uppföljning av intern kontroll, tekniska myndighetsnämnden, 2020 - 
helår 

 
Förslag till beslut 
Tekniska myndighetsnämnden beslutar godkänna uppföljning intern kontrollplan 2020 helår. 

Tekniska myndighetsnämnden beslutar överlämna beslutet till kommunstyrelsen för 
kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
 
I uppföljningen framkommer ett par brister utifrån den kontroll som genomförts. Detta gäller 
framförallt för riskerna:  

 Risk att tekniska myndighetsnämndens tillsynsplan inte effektueras.  
 Risk att miljö och hälsoskydd inte genomför den planerade tillsynen som finansieras 

med årliga avgifter.  
 
Det finns samtidigt naturliga förklaringar till dessa brister. Vad gäller tillsynsplanen är detta 
kopplat till underbemanning och vad gäller miljö och hälsoskydds planerade tillsyn beror 
bland annat detta på de nya trängselkontrollerna kopplat till Covid-19 pandemin. Därtill har 
vakanser i verksamheten, specifikt i gruppen som arbetar med miljöskydd lett till att planerad 
tillsyn inte har kunnat genomföras. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en uppföljning av tekniska 
myndighetsnämndens internkontrollplan för helåret 2020.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på de arbetssätt eller 
liknande som finns för att minska sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras kan 
förvaltningen vidta åtgärder, exempelvis genom att revidera rutiner.  
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Tjänsteskrivelse Dnr TMN 2020/37
2021-01-22

 
Riskområdena i internkontrollplan 2020 är:  

1. Risk att inte hinna handlägga bygglov/förhandsbesked inom ramen för nya lagkrav.   
2. Risk att beslut blir återremitterade från högre instans.  
3. Risk att tekniska myndighetsnämndens tillsynsplan inte effektueras. 
4. Risk att Miljö och Hälsoskydd inte genomför den planerade tillsynen som finansieras 

med årliga avgifter.   

Se utfall och eventuella åtgärder i bilaga. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Det finns ingen direkt konsekvens för barn men en god tillsyn, av exempelvis livsmedel, 
förebygger risker för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-22 
Uppföljning av intern kontroll, tekniska myndighetsnämnden, 2020 helår 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Mariana Andersson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Björn Wikman 
 
 
Bilaga - Uppföljning av intern kontroll, tekniska 
myndighetsnämnden, 2020 - helår 
 
 
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system 

som endast kräver underhåll och utbyte. 
2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares 

egendom på grund av slarv.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data 

försvinner permanent, brukare blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada, stor 

andel elever når inte målen i skolan eller brukare 
avlider eller skadas allvarligt. 

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 
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Riskområde  
Risk & väsentlighet 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall - Resultat av utförd granskning  Eventuella åtgärder – utifrån 
utfall 
 

Risk att inte hinna handlägga 
bygglov/förhandsbesked inom 
ramen för nya lagkrav.  
 
Riskvärde: 
Risk: 3  
Väsentlighet: 3  
Totalt: 9  
 
Ansvarig: 
Verksamhetschef Bygg och miljö 
 

Att handläggningstiden för 
förhandsbesked/bygglov 
håller sig inom lagstadgad 
tid. (Inkluderar såväl beslut 
fattade med delegation som 
beslut fattade av nämnden.)  

Uppföljning av 
handläggningstid. 
Förhandsbesked/byg
glov ska följas upp 
och återrapporteras 
var tredje 
nämndsammanträde  

Under perioden 1 januari till 31 
december inkom totalt 592 ärenden.  
 
Handläggningstiden för 
bygglovsärenden var i genomsnitt 5,2 
veckor och 97 % av ärendena handlades 
inom 10 veckor.  
Motsvarande siffror för förhandsbesked 
var en genomsnittlig handläggningstid 
på 13,4 veckor och 65% av ärendena 
handlades inom 10 veckor.   
 
Jämfört med 20191 har 
handläggningstiden ökat något för 
bygglov men också minskat markant för 
förhandsbesked.  
 

 

Risk att beslut blir 
återremitterade från högre 
instans  
 
Riskvärde: 
Risk: 3  
Väsentlighet:3   
Totalt:  9  

Ansvarig: 

Att domar/beslut i 
överprövade ärenden skiljer 
sig från bedömningen som 
TMN gjort.   

Uppföljning på varje 
sammanträde.  
Sammanställning 2 
ggr/ år dvs. en gång 
per halvår.   

Risk faller ut om kommunen tappar mål 
i högre beslutsinstans. 
 
Under perioden 1 januari till 31 
december har det avgjorts 23 mål i 
överinstans där kommunen har vunnit 
17,5 och tappat 5,5 mål.  
 
Jämfört med 2019 har fler mål blivit 
överprövade, men andelen vunna har 

 

 
1 För 2019 är motsvarande siffror, Bygglov - genomsnittlig handläggningstid: 3,6 veckor och 97,6 % av ärendena handlades inom 10 veckor. Förhandsbesked - genomsnittlig 
handläggningstid: 15,4 och 59,9% av ärendena handlades inom 10 veckor. 
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Sektorchef samhällsbyggnad 
 

ökat jämfört med 2019.  
 
2019 - 23 avgjorda mål 
17 vunna, 6 tappade) 
2018 - 24 avgjorda mål 
16 vunna, 8 tappade) 
 

Risk att tekniska 
myndighetsnämndens 
tillsynsplan inte effektueras.  
 
Riskvärde: 
Risk: 4  
Väsentlighet: 2  
Totalt: 8  
 
Ansvarig: 
Verksamhetschef Bygg och miljö 

Att TMN ser till det 
kommunala ansvaret som är:  

1. 1. Se till att den byggda 
miljön uppfyller samhällets 
krav  

2. 2. Se till att byggnadsverk, 
tomter och allmänna platser 
underhålls och sköts så att 
värden bevaras samt att 
olägenheter och olycksrisker 
inte uppkommer.  
3. Säkerställa att 
byggnadsverk som uppförs 
och ändras har de tillstånd 
som krävs och att samhällets 
lagar och regler följs.  

Uppföljning 2 ggr/ år 
dvs. en gång per 
halvår. 
Sammanställning 2 
ggr/ år dvs. en gång 
per halvår.  

Under perioden 1 januari till 31 
december har det lagts cirka 220 av 
planerade cirka 600 timmar på tillsyn. 
 
Anledningen till det låga utfallet är att 
tillsyns- och bygglovshandläggare har 
slutat och tjänsterna inte har fått 
återbesättas. Effekten av färre personal 
kommer att påverka möjligheten att 
genomföra tillsynsplanen. 

Förvaltningen kommer att 
fortsätta arbeta med 
tillsynsärenden i enlighet med 
tillsynsplanen men stor risk finns 
att all tillsyn inte kommer 
effektueras. 
Rekrytering av handläggare 
pågår, en utökning i personalen 
kommer att skapa bättre 
förutsättningar för 
tillsynsarbetet. 

Risk att miljö och hälsoskydd 
inte genomför den planerade 
tillsynen som finansieras med 
årliga avgifter.  
 
Riskvärde: 
Risk:4  
Väsentlighet: 3  
Totalt: 12 
 

Att planerad tillsyn 
genomförs.   

Uppföljning 2 ggr/ år 
dvs. en gång per 
halvår.  
 
Sammanställning 2 
ggr/ år dvs. en gång 
per halvår.  

Miljöskyddstillsyn:  
Av 651 timmar planerad tillsyn har 424 
timmar genomförts (65 %). 
Under året har vi sett en ökning av 
händelsestyrd (ej planerad) tillsyn, på 
grund av ökat antal klagomål. Detta är 
troligen kopplat till Covid-19 pandemin. 
Vidare har fler anmälningar om nya eller 
förändrade verksamheter inkommit än 
planerat vilket ökat andel händelsestyrd 

Miljöskyddstillsyn: 
Resterande timmar har tagits 
med som en tillsynsskuld i 
tillsynsplanen och planeras att 
utföras under 2021. 
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Ansvarig: 
Verksamhetschef Bygg och miljö 
 

tillsyn. Detta har påverkat möjligheten 
att utföra den planerade tillsynen. 
 
Därtill har vakanser i verksamheten, 
specifikt i gruppen som arbetar med 
miljöskydd lett till att planerad tillsyn 
inte har kunnat genomföras. 
 
Behovet av att omfördela resurser på 
grund av trängselkontroller med 
anledning av Covid-19 pandemin har 
även lett till att planerad tillsyn inte 
kunnat genomföras. 
 
 
Livsmedeltillsyn:  
Av 746 timmar planerad tillsyn har 
hittills 612 timmar genomförts  
(82 %). 
 
Utfallet är påverkat då de kontroller som 
var planerade att utföras på bland annat 
särskilda boenden ställts in på grund av 
Covid-19 pandemin. Detta gjordes 
utifrån rekommendation från 
Livsmedelsverket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livsmedeltillsyn: 
Resterande timmar har tagits 
med som en tillsynsskuld i 
tillsynsplanen och planeras att 
utföras under 2021. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Sociala myndighetsnämnden
2021-02-09

  
 
 
 
 
§ 45 Dnr: SMN 2020/47 
 
Årsuppföljning intern kontrollplan 2020 - Sociala 
myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Sociala myndighetsnämnden beslutar anta ”Uppföljning intern kontrollplan 2020 - sociala 
myndighetsnämnden”. 

Sociala myndighetsnämnden beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom 

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
 
Intern kontrollplan för sociala myndighetsnämnden innehöll fem riskområden som 
kontrollerats. I uppföljningen framkommer inga brister i förvaltningens hantering. I ett 
riskområde, risk att utredningar inom vuxenenheten inte är klara inom angiven tidsram som 
är fyra månader, har dock risken fallit ut. Detta beror dock på den sökande som upprepat inte 
kommit på bokade besök men ändå uppgivit att de vill ha stöd. Utredningarna har då tagit 
längre tid än den lagstadgade tiden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-25 
Bilaga - Uppföljning intern kontrollplan 2020, SMN 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/882
2021-01-25

 
Björn Wikman Till sociala myndighetsnämnden 
Utvecklingsledare 
 
 
Årsuppföljning intern kontrollplan 2020, Sociala 
myndighetsnämnden 

 
Förslag till beslut 
Sociala myndighetsnämnden beslutar anta ”Uppföljning intern kontrollplan 2020 - sociala 
myndighetsnämnden”. 

Sociala myndighetsnämnden beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom 

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
 
Intern kontrollplan för sociala myndighetsnämnden innehöll fem riskområden som 
kontrollerats. I uppföljningen framkommer inga brister i förvaltningens hantering. I ett 
riskområde, risk att utredningar inom vuxenenheten inte är klara inom angiven tidsram som 
är fyra månader, har dock risken fallit ut. Detta beror dock på den sökande som upprepat inte 
kommit på bokade besök men ändå uppgivit att de vill ha stöd. Utredningarna har då tagit 
längre tid än den lagstadgade tiden. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en uppföljning av sociala 
myndighetsnämndens internkontrollplan för 2020.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på de arbetssätt eller 
liknande som finns för att minska sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras kan 
förvaltningen vidta åtgärder, exempelvis genom att revidera rutiner.  
 
Riskområdena i internkontrollplan 2020 är: 

1. Risk att beslut fattas utan rätt delegation 
2. Risk att sociala myndighetsnämnden inte har kännedom om aktuell lagstiftning och 

prejudicerande domar. 
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3. Risk att rutiner som beskriver stegen i handläggningsprocessen vid placering av barn i 
familjehems- eller institutionsplacering saknas eller inte följs.  

4. Risk att utredningar inom vuxenenheten inte är klara inom angiven tidsram som är 4 
månader. 

5. Risk att försörjningsstöd betalas ut felaktigt i samband med digitaliserad 
handläggning. 

 
 I uppföljningen framkommer inga brister i förvaltningens hantering. I ett riskområde, risk att 
utredningar inom vuxenenheten inte är klara inom angiven tidsram som är fyra månader, har 
dock risken fallit ut. Detta beror dock på den sökande som upprepat inte kommit på bokade 
besök men ändå uppgivit att de vill ha stöd. Utredningarna har då tagit längre tid än den 
lagstadgade tiden. För mer detaljerad beskrivning av utfall och eventuella åtgärder, se bilaga. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Utifrån de riskområden som kan få konsekvenser för barn har förvaltningen inte funnit några 
brister.  
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga - Uppföljning intern kontrollplan 2020, SMN 
Tjänsteskrivelse 2020-01-25 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Robert Rydqvist 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Björn Wikman 
 
 
Bilaga - Uppföljning intern kontrollplan 2020, SMN 
 
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system 

som endast kräver underhåll och utbyte. 
2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares 

egendom på grund av slarv.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data 

försvinner permanent, brukare blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada, stor 

andel elever når inte målen i skolan eller brukare 
avlider eller skadas allvarligt. 

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 
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Riskområde 
Risk & väsentlighet  
Ansvarig  

Kontrollmoment 
– arbetssätt och 
rutiner idag 

Kontrollmetod - 
kontroll av 
arbetssätt och 
rutiner 

Utfall - Resultat av utförd granskning  Eventuella åtgärder – utifrån 
utfall 

Risk att beslut fattas utan 
rätt delegation. 
 
Riskvärde: 
Risk:2  
Väsentlighet: 4  
Totalt: 8 

Ansvarig 
Verksamhetschef 

Uppföljning av 
delegationsbeslut. 

Stickprov 
redovisas på varje 
SMN. 

Samtliga granskade beslut har fattats i enlighet med 
delegationsordning och av rätt delegat.  
 
Delegationsordningen lyfts löpande under året för att säkerställa att 
beslut tas under rätt delegationsnivå samt att den är lätt att tolka. Vid 
protokollsjusteringen, efter nämndens möte, väljer justeringsperson 
ut cirka fem av delegationsbesluten för stickprov. Resultatet av 
stickprovet redovisas i kallelsen till nästkommande nämnd.  
 
Fokusområden för nämnden år 2020 har varit bostadsanpassning och 
färdtjänst. 

Inga ytterligare åtgärder 
föreslås. 

Risk att SMN inte har 
kännedom om aktuell 
lagstiftning och 
prejudicerande domar. 
 
Riskvärde: 
Risk: 3  
Väsentlighet: 3  
Totalt: 9 

Ansvarig 
Verksamhetschef 

Att bevakning av 
aktuell lagstiftning 
och prejudicerande 
domar sker. 

Kontinuerlig 
uppföljning och 
redovisning på 
varje SMN. 

Förvaltningen har välfungerande rutin för att kontinuerligt 
säkerställa att bevakning av aktuell lagstiftning och prejudicerande 
domar sker. 

För att omvärldsbevaka frågor enligt detta riskområde är sektorn 
representerad i ett stort antal nätverk. Representationen sker på alla 
nivåer; från sektorchef till arbetsledning. 

Enhetschef och arbetsledning bevakar dessutom aktuell lagstiftning, 
samt domar av vikt, via två webbtjänster samt nyhetsbrev. Domar 
som bedöms vägledande redovisas för all personal på veckomöten 
alt APT. 

Vid komplicerade juridiska frågor konsulteras rättsdatabaser samt 
handböcker. Om dessa åtgärder inte räcker rådfrågas kommunjurist 
eller annan juridisk kompetens inom området. 

Inga ytterligare åtgärder 
föreslås. 
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Risk att rutiner som 
beskriver stegen i 
handläggnings-processen 
vid placering av barn i 
familjehems- eller 
institutionsplacering 
saknas eller inte följs. 
 
Riskvärde: 
Risk: 3  
Väsentlighet: 4  
Totalt: 12   

Ansvarig 
Verksamhetschef  

Att det finns 
handläggningsrutin
er för placering av 
barn i familjehem 
eller institution 
och att rutinerna 
följs med särskilt 
fokus på samtycke 
till umgänge under 
placering med stöd 
av LVU samt 
samtycke till vård 
enligt SoL. 

Samtliga ärenden 
där samtycke 
lämnas 
kontrolleras, 
bedöms och 
redovisas på SMN 
fyra ggr per år. 

För helåret 2020 har tjugoåtta ärenden granskats. 

Granskning visar på helår att överväganden om 6 kap 5 § SoL finns 
dokumenterade och att bedömning kring samtycke till placering 
finns dokumenterat. 

Inga ytterligare åtgärder 
föreslås. 

 
  

Risk att utredningar inom 
vuxenenheten inte är klara 
inom angiven tidsram som 
är 4 månader. 
 
Riskvärde: 
Risk:4  
Väsentlighet: 2  
Totalt: 8 

Ansvarig 
Verksamhetschef 

Att utredningar 
blir klara inom 
angiven tidsram. 

Antalet ärenden 
som inte blivit 
klara inom angiven 
tidsram, fyra 
månader, redovisas 
på SMN fyra 
ggr/år. 

Inga utredningar som kunnat avslutas i tid har överskridit fyra 
månader. I några fall har utredning försenats då den sökande 
upprepat inte kommit på bokade besök men ändå uppgivit att de vill 
ha stöd och därför kallats gång på gång innan utredning eller ärenden 
kunnat avslutas. I samtliga försenade fall berodde det på att klienten 
uteblev från inbokade besökstider. 

I ärenden där klienten beviljas insats kontraktsvård fattas beslut inför 
domstolsbeslut om fängelsestraff och beslutet formaliseras i insats 
den dag socialtjänsten överenskommit att omvandla straffet till vård. 
Ärendet ligger således öppet under strafftiden. Under 2020 har 
vuxenheten inte haft något sådant ärende. 
 

Handlingsplan har tagits fram 
för att istället avsluta ärenden 
med avslag då behovet inte 
kunnat utredas.  

Risk att försörjningsstöd 
betalas ut felaktigt i 
samband med digitaliserad 
handläggning.  

Att 
försörjningsstödet 
betalas ut korrekt 
vid digitaliserad 

Var tionde 
utbetalning av 
försörjningsstöd 
kontrolleras, cirka 

Stickprovskontroller av digitala ansökningar har genomförts enligt 
plan och de har inte visat några felaktigheter med anledning av 
ansökningsformen. Fyra bidragsbrott har anmälts under året som inte 
har berott på felaktigheter beroende på ansökningsformen utan 

Inga ytterligare åtgärder 
föreslås. 
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Riskvärde: 
Risk: 4  
Väsentlighet: 4   
Totalt: 16 

Ansvarig 
Verksamhetschef  

handläggning. 25 ärenden per 
månad. (Ex. att rätt 
summa har 
utbetalats.). 
Redovisning till 
SMN fyra ggr per 
år. 

samtliga är en följd av att pågående bidragsbrott avslöjats genom 
kontinuitet i kontrollerna. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/100
2021-02-01

 
Helena Maxon Till kommunstyrelsen 
Administrativ chef 
 
 
Anmälningsärende - Slutuppföljning intern kontrollplan för 2020 
Överförmyndarnämnden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden har följt upp sin kontrollplan för 2020. Resultatet från uppföljningen lämnas 
över till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Överförmyndarnämnden 2021-01-27 § 12 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04 
Uppföljning Intern kontrollplan 2020 daterad 2021-01-07 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.maxon@stenungsund.se
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         Tjänsteskrivelse              Ärendenr / Dnr 
         2021-01-04              ÖFN 2021/1 

 
 
Handläggare   Till Överförmyndarnämnden 
Helena Maxon 

 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

 
Förslag till beslut  
Överförmyndarnämnden noterar informationen och beslutar att överlämna uppföljningen till 
kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen kap 6 § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll är en process som är en del av styrsystemet i 
kommunen. Den interna kontrollen ska bidra till att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål 
uppnås, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, information om 
verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. efterlevs. 
 
Internkontrollplanen innehåller tre identifierade riskområden med plan för uppföljning för 
överförmyndarnämnden. Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet. Insatser görs för 
att mäta förekomsten av de beskrivna riskerna och åtgärder kommer att skapas för att undvika 
att de blir verklighet. En helårsuppföljning är gjord och presenteras nu för nämnden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Uppföljning intern kontrollplan ÖFN 2020 daterad 2021-01-07 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon  
Administrativ chef 
  
Beslutet skickas till  
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
Tjörn kommun 
Stenungsund kommun 
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/1
2021-01-07

 
Helena Maxon 
 
 
Bilaga - Uppföljning intern kontrollplan  2020 
 
 
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer 

inte att lida någon rättsförlust pga detta. 
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte 

huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider 
rättsförlust.   

3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka 
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av 
rättsförlust.  

4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen 
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig 
kostnad för kommun/skattebetalare.  

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/1
2021-01-07

Riskområde  
Risk & väsentlighet 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall - Resultat av utförd 
granskning  

Eventuella åtgärder – utifrån 
utfall 

Risk att särskild förordnad 
vårdnadshavare inte får 
tillräcklig information om 
förmyndarskap 
 
Riskvärde 
Risk: 4 
Väsentlighet: 3 
Totalt: 12 
 
Ansvarig:  
Administrativ chef 
 

Att särskild förordnad 
vårdnadshavare har fått 
information kring 
förmynderskapsdelen 

Kontroll av hur många 
årsredovisningar som 
inkommer i tid. 

66 % inkom i tid av 
samtliga.  
För tre av kommunerna 
inkom 75-78 %  i tid och i 
en kommun endast 14% i 
tid.  

Extra informationsinsatser till 
socialtjänsten i den kommun där 
det var få redovisningar från 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som inkom i tid 
(Under förutsättning att 
ställföreträdaren är rekryterad av den 
kommunens socialtjänst) 

Risk att det inte finns tillräckligt 
många lämpliga ställföreträdare 
för uppdragen 
 
Riskvärde 
Risk: 3 
Väsentlighet: 4 
Totalt: 12 
 

Ansvarig:  
Handläggare samt administrativ 
chef 
 

 

Hur lång tid tar det att 
rekrytera god 
man/förvaltare (gm/fv) 
vid byte eller 
anordnande? 
 

Stickprov av 10 gm/fv 
ärenden 

I fem av de 10 som 
granskats har åtagande 
inkommit mellan en och 
fyra veckor från att ärendet 
varit komplett.  
I ett ärende har det tagit 6 
veckor och i ett komplext 
ärende 15 veckor.  
I ett ärende där det i 
augustiuppföljningen pågick 
rekrytering återtogs 
ansökan.  
I ytterligare ett ärende 
återtogs ansökan efter att 
utredning påbörjats.  
Ett ärende inkom 9 dec och 
är ej komplett ännu.  

Ingen åtgärd planerad i nuläget.   
Regeringen har 2019-07-18 beslutat 
att en särskild utredare ska se över 
reglerna om gode män och förvaltare 
och ska då bland annat ta ställning 
till hur rekrytering av kompetenta 
ställföreträdare kan underlättas och i 
vilka fall det bör kunna utses 
professionella ställföreträdare. 
Utredaren skulle redovisa sitt 
uppdrag 24 februari 2021 men det är 
framskjutet till 23 april 2021.  
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/1
2021-01-07

Riskområde  
Risk & väsentlighet 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall - Resultat av utförd 
granskning  

Eventuella åtgärder – utifrån utfall 
 

Risk att arvode betalas ut från 
fel kommun 
 
Riskvärde 
Risk: 3 
Väsentlighet: 4 
Totalt: 12 
 
Ansvarig:  
Administrativ chef 
 
 

Säkerställa att skattemedel 
inte betalas ut på ett 
felaktigt sätt avseende 
arvode till ställföreträdare.  

Stickprov av 20 
beslutade arvoden som 
betalas ut via SOLTAK 
för att kontrollera att de 
betalas ut från rätt 
kommun.  

Ett av de granskade ärendena 
hade betalats ut från fel 
kommun.  
Det uppmärksammades ett 
tekniskt fel, att 
kostnadsersättning och 
bilersättning betalats ut två 
gånger till vissa 
ställföreträdare under en 
period.  

Det ärendet där det betalts från fel 
kommun har rättats. SOLTAK har 
infört nya rutiner med en extra 
kontroll för att det inte ska ske igen. 
Kontroll av samtliga utbetalda 
arvoden under perioden slutet av 
december 2019 och april 2020 där 
Lilla Edet, Tjörn eller Stenungsunds 
kommun stod för arvodet. Därefter 
skriftlig information till de berörda 
ställföreträdarna som fått för mycket 
i arvode/ersättning samt fakturor för 
återbetalning.  
Tekniska felet är åtgärdat. 
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/1
2021-01-07
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Tjänsteskrivelse Dnr Diarienummer
2021-02-01

 
Helena Maxon Till kommunstyrelsen 
Administrativ chef 
 
 
Anmälningsärende - Intern kontrollplan 2021 
Överförmyndarnämnden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister vilket bidrar till att organisationen bättre når sina mål på ett effektivt sätt. 
Arbetet med kontroll av verksamheterna är en del av kommunens styrning.  
Internkontrollplanen kan ses som särskilda fokusområden som förvaltningen kontrollerar och 
följer upp för överförmyndarnämnden.  
 
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning 
som resulterat i en brutto- och prioriteringslista över risker. Överförmyndarnämnden 
beslutade den 27 januari de riskområde som ska ingå i internkontrollplanen 2021. Uppföljning 
sker sedan två gånger  
per år. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Överförmyndarnämnden (ÖFN) 2021-01-27 § 13 
Tjänsteskrivelse ÖFN 2020-11-24 
Intern kontrollplan ÖFN 2021 daterad 2021-01-07 
Bruttolista  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
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Tjänsteskrivelse Dnr Diarienummer
2021-02-01

 
Beslut skickas till 
helena.maxon@stenungsund.se
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             Tjänsteskrivelse             Ärendenr / Dnr 
             2020-11-24              ÖFN 2021/2
  

   
 
 
Helena Maxon                                       Till Överförmyndarnämnden 
 

Intern kontrollplan 2021- Överförmyndarnämnden 

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att anta ”Intern kontrollplan 2021-Överförmyndarnämnden”  
 
Överförmyndarnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.  
 

Sammanfattning 
Enligt reglementet för internkontroll ansvarar överförmyndarnämnden för den interna 
kontrollen av myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde.  
En riskanalys är gjord och följande tre riskområde har identifierats med relativt hög risknivå  

1. Risk att det finns handlingar arkiverade som borde gallrats  
2. Risk att sekretessklassade uppgifter eller känsliga personuppgifter röjs/lämnas ut. 
3. Risk att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

Beskrivning av ärendet 
Intern kontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte.  
Enligt kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Enligt reglementet ansvarar överförmyndarnämnden för den 
interna kontrollen av myndighetsutövningen inom sitt område. Kommunstyrelsen har det 
övergripande och yttersta ansvaret för att de till att det finns en god intern kontroll. 
Kommunstyrelsens system för internkontroll är indelat i följande delar: 

 Organisation (reglerat i kommunfullmäktiges Reglemente för intern kontroll) 
 Risk- och väsentlighetsbedömning 
 Internkontrollplan 
 Rapportering av utförda kontroller.  

Då överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som i huvudsak har till uppgift att utöva 
tillsyn så att minderåriga och personer som har behov av hjälp från god man och förvaltare inte 
lider rättsförluster har detta varit utgångsläget när framtagande av riskområden gjorts.  
Överförmyndarnämnden har tagit fram en ”bruttolista” med riskområden och därefter 
identifierat vilka områden som är påverkansbara och ej tillsynas av annan myndighet och 
därefter har det gjorts en riskanalys av de kvarvarande.   
 

 
Förslag till internkontrollplan för Överförmyndarnämnden för 2021 innehåller tre identifierade 
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riskområden med plan för uppföljning. Riskområdena är graderade i risk (sannolikhet för att 
något ska inträffa) och väsentlighet (konsekvens om risken skulle realiseras). Dessa tre 
riskområde bedöms ha en relativt hög risknivå (sammanlagd summa om 6-16).  

Riskområdena som prioriteras är följande; 
1 Risk att det finns handlingar arkiverade som borde gallrats  
2 Risk att sekretessklassade uppgifter eller känsliga personuppgifter röjs/lämnas ut. 
3 Risk att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

Ekonomiska konsekvenser 
Genomförande av internkontrollerna innebär i sig inte några kostnader men däremot bidrar 
internkontroll till att undvika ekonomiska konsekvenser i framtiden. Internkontrollen görs 
inom befintlig budget för överförmyndarenheten. Eventuella åtgärder, som ett resultat av 
internkontrollen, kan komma att beröra kommande budgetarbete.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Interkontrollplanen och dess uppföljning innebär att riskområden som eventuellt rör barn 
identifieras och utvecklingsområde och/eller utvecklingsbara rutiner arbetas fram för att 
förhindra att området betraktas som ett riskområde i framtiden.  

Juridiska bedömningar 
Genomförande av internkontroll följer av lag.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24 
Bilaga 1; Intern kontrollplan överförmyndarnämnden 2021 
Bilaga 2; Bruttolista – riskområden 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon 
Administrativ chef 
 

            
Expedieras  
Lilla Edets Kommun 
Orust Kommun 
Tjörns Kommun 
Stenungsunds Kommun
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2021-01-07

 
Helena Maxon 
 
 
Bilaga - Intern kontrollplan ÖFN 2021 
 
  
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer 

inte att lida någon rättsförlust pga detta. 
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte 

huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider 
rättsförlust.   

3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka 
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av 
rättsförlust.  

4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen 
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig 
kostnad för kommun/skattebetalare.  

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2021-01-07

 

Riskområde Kontrollmoment Kontrollmetod Ansvarig Risk & 
Väsentlighet 

Risk att det finns 
handlingar arkiverade 
som borde gallrats 
 

Ny dokument-
hanteringsplan  
med tillhörande 
plock/gallringslista. 
 
Rutiner framtagna för hur 
gallring ska göras vid avslut 
av ärenden  

Stickprov av 20 arkiverade 
akter som är äldre än 3 år för 
att se om 
dokumenthanteringsplanen 
följts. 

Administrativ chef 4 X 3 =12 

Risk att 
sekretessklassade 
uppgifter eller känsliga 
personuppgifter 
röjs/lämnas ut. 

Finns rutin om att känsliga 
personuppgifter inte får 
sändas via e-post.  

Tjänsteskrivelser som 
innehåller  
sekretessuppgifter  trycks 
på rosa papper till de 
förtroendevalda. 

Stickprov av 20 sända e-
postmeddelande som rör 
personärenden inom 
överförmyndarverksamheten 
för att se om de innehåller 
känsliga uppgifter. 
 
Kontroll vid två 
sammanträden om alla rosa 
handlingar återlämnats. 

Administrativ chef 
och  
Nämndsekreterare 

3 X 2 = 6 

Risk att personuppgifter 
inte behandlas i 
enlighet med 
dataskyddsförordningen 
(GDPR) 
 

Överförmyndarnämnden är 
ytterst ansvariga för hur 
personuppgifter behandlas  

Enligt 
dataskyddsförordningen 
(EU 2016/679) ska en 
personuppgiftsansvarig 
tillhandahålla den 
registrerade viss 
information om 
personuppgiftsbehandlingar 
som sker under dennes 
ansvar.   
Idag hanterar 
verksamheten flertalet 
personuppgifter och har ett 
arbetssätt för att följa 
lagstiftningen  

Stickprovskontroll av 5 
(motsvarar drygt 10 % av 
blanketterna) blanketter 
med personuppgifter.   
Framgår det på blanketten 
var personen kan finna 
information om: 

 Ändamål med 
behandlingen 

 Rättslig grund för 
behandlingen  

 Vilka personuppgifter 
som behandlas  

 De registrerades 
rättigheter  

 Information om hur man 
klagar till 
tillsynsmyndigheten   

 

Administrativ chef 2 X 3 = 6 
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Bilaga 1 Bruttolista för riskområden för internkontrollplan 2021

Kommentar Risk Väsentlighet Totalt
Risk att det finns handlingar  arkiverade som borde gallrats Har varit nedprioriterat 4 3 12 Stickprov av 20 arkiverade akter som är äldre än 3 år. 
Risk att sekretessklassade uppgifter eller känslig personuppgifter röjs/lämnas ut. Saknas "säker" e-post 3 2 6 Stickprov av 20 sända mail och kontrollera om det finns känsliga uppgifter. 

TS sänds via post i i pappersform Kontroll på två sammantr så att rosa handl återlämnas
Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med datskyddsförordningen (GDPR) Kan saknas information på dokument 2 3 6 Stickprov av 5 blanketter

Risk för att huvudman lider rättsförlust om klagmål på ställföreträdare inte hanteras enligt rutin Tillsynas av Länsstyrelsen och därför ej 
riskbedömts

Risk att ärenden hanteras och handläggs olika av olika handläggare Finns rutiner, checkl o avstämnings 2 2 4
möten

Risk att kostnad för avoden överstiger budget Nämnden ej ansvarig för
respekive kommuns budget

Risk att handläggning inte sker i enlighet med inriktningsambitionen i verksamhetsplanen Högre vid ex sjuksfrånvaro 3 2 6

Risk att medarbetar blir utsatta eller oroar sig för att bli utsatta för ho eller våld från ställföreträdare/ Ej  nämndens ansvar,
huvudman/anhöriga i sitt arbete Hamnar under KS

Risk att handläggning sker för minderårig som ej är folkbokförd i någon av samarbetskommunerna Kontroll görs före hand- 2 1 2
läggning påbörjas

Risk att överförmyndarnämnden inte får beslut från tingsrätten om att särskilt förordnad Annan myndighets
vårdnadshavare förordnats ansvar - ej påverkbart

Risk att granskning av årsrredovisning inte sker inom sju månader Tillsynas av Länsstyrelsen årligen
pga  detta ej riskbedömts

Risk att särskilt förordnad vårdnadshavare inte har tillräcklig kunskap om förmynderskap Ligger inte helt inom Öfs rådighet 4 3 12
Har sänts ut info till alla samarb

Risk att överförmyndarnämnden inte får kännedom om aktuell lagstiftning och aktuella domar Finns rutin för att nämnd 2 2 4
ska informeras från enheten

Risk att det inte finns tillräckligt med lämpliga ställföreträdare för uppdragen Pågår utredning, samt ligger 3 4 12
inte till viss del utanför rådigehet

Risk att det finns äldre akter för omyndiga som tillbaka i tiden inte hanterats på rätt sätt och Samtliga akter genomgångna de 
därmed inte tillsynats i enlighet med lag. senaste åren, därav ej riskbedömts

Risk att handläggningstiden blir oskäligt lång pga att erforderliga underlag inte inkommer Ej påverkbart och därför 
ej riskbedömts

Risk för att ställföreträdare ej längre kan anses lämpliga Kontrolleras årligen 2 2 4

Risk att huvudman inte får sålt sin fastighet pga lång tid mellan nämdens sammanträden " Dukas" vid sammanträde 1 4 4
eller ordförandebeslut

Risk för att arvode till god man betalas ut från fel kommun Ej inom verksamhetens rådighet
och därför ej riskbedömts

Risk att vi inte har tillräcklig eller aktuell personinformation i vårt verksamhetsssystem Koppling mot folkbokföring är
på gång

568



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/94
2021-02-01

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Anmälningsärende - Granskningsredogörelse 2020 Renova AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har granskat Renova AB avseende verksamhetsåret 2020.  
 
Renova AB är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter 
för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
Granskningsredogörelsen har översänts till Stenungsunds kommun för kännedom. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Granskningsredogörelse 2020 – Renova AB 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
lena.westergren@stadsrevisionen.goteborg.se 
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1 Sammanfattning 
 

Styrelse och vd ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 

lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts  

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Årets granskning av bolaget omfattar: 

• grundläggande granskning 

• offentlighet och sekretess 

• kompetensförsörjning 

• resor i tjänsten 

• uppföljning av föregående års rekommendationer. 

Granskningen visar att delar av bolagets verksamhet har brister eller 

förbättringsområden som behöver åtgärdas. Därför lämnar vi följande 

rekommendationer (se tabellen på nästa sida):  
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1.1 Tabell 1: Sammanställning av rekommendationer 
 

Område Rekommendation 

Offentlighet och sekretess 

 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer 

om arkiv- och informationshantering samt 

tillhörande tillämpningsanvisning. 

Resor i tjänsten Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att stärka den interna kontrollen 

avseende resor i tjänsten. 

Uppföljning av rekommendation avseende 

systemet för styrning, uppföljning och 

kontroll 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll (rekommendationen 

lämnades år 2018 och följdes även upp 

under 2019). 

Uppföljning av rekommendation avseende 

inköp och upphandling 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att omhänderta de brister som 

har identifierats utifrån granskningen samt 

säkerställa att inköps- och upphandlings-

arbetet bedrivs i enlighet med gällande 

regelverk (rekommendationen lämnades 

år 2019). 

 

I övrigt bedömer vi att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

har varit tillräcklig. 
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2 Granskning av verksamheten 
 

Styrelse och vd ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 

lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av verksamheten omfattar en grundläggande del, som är en 

översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning samt interna kontroll, 

flera fördjupade granskningar samt uppföljning av tidigare års granskning.  

2.1 Grundläggande granskning 

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets 

ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 

följer styrelsens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 

Granskningen omfattar följande: 

• följsamhet mot tillämpliga delar av aktiebolagslagen 

• följsamhet mot tillämpliga delar av kommunallagen 

• följsamhet mot bolagsordningen 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges ägardirektiv 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för ägarstyrning  

• följsamhet mot generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och 

Grefab  

• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 

• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 

• beslutsunderlag 

• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

2.1.1 Iakttagelser 

Vi har noterat att styrelsen den 26 mars beslutade att delegera beslutanderätten, 

avseende brådskande ärenden som inte kan avvakta nästa styrelsemöte, till 

arbetsutskottet i sin helhet (samtliga fem ledamöter). Detta mot bakgrund av 

situationen kring pandemin som innebar att det var osäkert om styrelsen kunde 

genomföra fysiska möten innan sommaren. Beslutet togs per capsulam, vilket 

innebär att styrelsen beslutar om ett utsänt förslag utan att samlas. Delegeringen 
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var tidsbestämd och gällde till den 31 maj. Styrelsen beslutade dock den 29 maj, 

återigen per capsulam, att förlänga delegeringen till den 22 september. Av be-

sluten att delegera beslutanderätten framgår att de beslut som arbetsutskottet 

fattar med stöd av denna delegation ska anmälas till styrelsen genom att de 

justerade protokollen antecknas vid nästkommande möte.  

Hela styrelsen sammanträde igen den 23 september, vilket skedde digitalt. Detta 

var första gången styrelsen sammanträdde sedan det konstituerande styrelse-

sammanträdet den 12 mars. Under perioden mars till augusti har arbetsutskottet 

genomfört tre protokollförda sammanträden där beslut har fattats med stöd av 

den aktuella delegationen. Sammanträdena har genomförts digitalt. Protokollen 

och de delegationsbeslut som fattades av arbetsutskottet har redovisats och 

protokollförts vid styrelsens sammanträde den 23 september. Enligt uppgift från 

bolaget har de justerade protokollen även skickats ut löpande till hela styrelsen 

under tiden för arbetsutskottets delegation.  

Utifrån föregående års grundläggande granskning rekommenderade lekmanna-

revisorerna styrelsen att säkerställa att styrelsehandlingar finns tillgängliga på 

Göteborgs Stads hemsida. Rekommendationer lämnades även till styrelsen 

utifrån en fördjupad granskning av ärendeberedning och beslutsunderlag samt 

en uppföljande granskning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. 

Rekommendationerna har följts upp under året. Se granskningarna nedan. 

2.1.2 Bedömning 

Lekmannarevisorernas översiktliga bedömning är att bolaget har en tillfreds-

ställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de områden 

som vi har granskat.  

Vi bedömer samtidigt att styrelsens delegering av beslutanderätten till arbets-

utskottet avseende brådskande ärenden har använts relativt långtgående. En 

sådan delegation bör, enligt vår bedömning, användas restriktivt och ställer 

höga krav på styrelsen att säkerställa att den inte överskrids. Även om vi förstår 

intentionerna med att under en begränsad period och mot bakgrund av ett 

osäkert läge delegera beslutanderätten, för att säkerställa att nödvändiga beslut 

fattas, bedömer vi att styrelsen betydligt snabbare hade kunnat övergå till 

digitala möten som ett alternativ till att sammanträda fysiskt. Vi ser inte att det 

skulle ha inneburit någon väsentlig praktisk skillnad att styrelsens nio ledamöter 

sammanträder digitalt, jämfört med arbetsutskottets fem ledamöter. 

Förbättringsområden har identifierats inom den uppföljande granskningen av 

systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Se bedömningen på sidan 32. 
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2.2 Offentlighet och sekretess 

2.2.1 Utgångspunkter i granskningen 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn 

i offentliga verksamheter. En korrekt tillämpning av regler för offentlighet och 

sekretess är en grundläggande del av den demokratiska kontrollen och en viktig 

rättighet för medborgarna. Offentlighetsprincipen regleras bland annat i tryck-

frihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. 

Handlingar som förvaras hos en kommunal nämnd eller ett kommunalt bolag är 

allmänna om de har inkommit till eller upprättats vid nämnden eller bolaget. En 

allmän handling är i regel offentlig och ska på begäran lämnas ut till den som 

önskar ta del av handlingen. Utlämnandet ska ske skyndsamt och får endast 

vägras om handlingen innehåller uppgifter som bedöms omfattas av sekretess.  

Myndigheter, vilket här även innefattar kommunala bolag där kommunen har ett 

rättsligt bestämmande inflytande, ska enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 

kap. 1 § ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när de organiserar 

hanteringen av dessa. Av arkivlagen § 3 framgår att myndigheternas arkiv är en 

del av det nationella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så 

att de bland annat tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar.  

Fullmäktige har antagit föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informations-

hanteringen i Göteborgs Stad, som innehåller bestämmelser om hur arkivlagen 

ska tillämpas i staden. Av dokumentet framgår att stadens myndigheter ska 

upprätta en informationsredovisning som gör det möjligt att bland annat förstå 

sambanden mellan verksamhet och handlingar och att överblicka handlings-

beståndet. Vidare framgår att stadens myndigheter, som en del av informations-

redovisningen, ska upprätta ett antal dokument i enlighet med gällande arkiv- 

och offentlighetslagstiftning eller de aktuella föreskrifterna och riktlinjerna. 

Exempelvis dokumenthanteringsplan och arkivförteckning. 

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är stadens 

arkivmyndighet och har utfärdat en anvisning för hur föreskrifterna och rikt-

linjerna ska tillämpas. Anvisningen innehåller närmare bestämmelser om hur de 

obligatoriska dokumenten ska utformas och upprättas av stadens myndigheter. 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns ändamålsenliga rutiner 

som säkerställer rätten att ta del av offentliga handlingar. Revisionskriterier 

utgörs av tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkiv-

lagen samt stadens styrande dokument inom området, såsom ovannämnda 

föreskrifter och riktlinjer med tillhörande anvisning. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med registrator och bolags-

jurist, dokumentstudier samt stickprov på om allmänna handlingar lämnas ut i 

enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen och styrande dokument. 
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2.2.2 Iakttagelser 

Ansvaret för Renovakoncernens registratur finns vid den gemensamma stabs-

funktionen Juridik och kvalitet. En registrator arbetar med att bland annat öppna 

inkommen post, bevaka inkommen e-post, registrera handlingar och hantera 

begäranden om att ta del av allmänna handlingar. Arkivansvarig för Renova AB 

och Renova Miljö AB är för närvarande koncernens bolagsjurist, tillika chef för 

Juridik och kvalitet. En arkivarie har dock nyligen rekryterats, efter att tjänsten 

har varit vakant under en period, och kommer succesivt att ta över ansvaret för 

det övergripande arkivarbetet i koncernen. 

Enligt registratorn inkommer och upprättas ett flertal handlingar kontinuerligt i 

koncernen. Inkomna handlingar som registratorn hanterar utgörs till stor del av 

remisser och information från Göteborgs Stad centralt samt olika myndighets-

beslut. Upprättade handlingar utgörs bland annat av styrelsehandlingar, avtal 

och upphandlingsdokumentation. Registratorn diarieför handlingar dagligen. 

Övriga anställda har själva möjlighet att registrera handlingar i diariet men 

många vänder sig till registratorn för stöd. Av intervjuerna framgår dock att 

anställda som i tjänsten hanterar flera ärenden och handlingar, såsom miljö-

utredare, i stor utsträckning diarieför handlingar själva. 

Granskningen har visat att bolaget har upprättat ett antal styrande dokument 

som avser hantering av handlingar i koncernen, och som finns tillgängliga i 

verksamhetshandboken. I dokumentet Allmän handling beskrivs exempelvis 

vad en allmän handling är och vilka undantag som finns. En rutin har även 

tagits fram för diarieföring av handlingar. 

Av intervjuerna framgår att bolagsjuristen regelbundet, cirka en till två gånger 

per termin, håller i utbildningar för nyanställda chefer i koncernen om bland 

annat offentlighetsprincipen. Vi har tagit del av det aktuella presentations-

materialet som visar att exempelvis frågor om diarieföring och utlämnande av 

allmänna handlingar tas upp under utbildningen. 

Granskningen har även visat att nyanställda medarbetare, enligt koncernens 

checklista för introduktion av nyanställda, ska träffa registratorn och få 

information om hanteringen av allmänna handlingar. Enligt registratorn sker 

detta dock sällan i praktiken, och handlar då oftast om personal vid huvud-

kontoret. Registratorn önskar även få informera medarbetare mer om den här 

typen av frågor vid arbetsplatsträffar, tillsammans med den nya arkivarien. 

2.2.2.1 Rutiner för utlämnande av allmänna handlingar 

Av intervjuerna framgår att registraturen under arbetstid är bemannad dagligen 

mellan klockan 08:00 och 16:30. Begäranden att ta del av allmänna handlingar 

sker enligt uppgift i princip uteslutande digitalt genom e-post. Registratorn eller 

bolagsjuristen har, under deras respektive tid vid bolaget, inte varit med om att 

någon person fysiskt har besökt huvudkontoret eller receptionen i Sävenäs (där 

koncernens arkiv finns) och begärt att få ta del av allmänna handlingar på plats.  
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Vi har noterat att en särskild rutin har tagits fram för utlämnande av allmänna 

handlingar. Av rutinen framgår bland annat att en begäran om utlämnande av 

allmän handling kan ske genom personligt besök, per telefon, post, fax eller e-

post. Det innefattar även exempelvis post eller e-post som är adresserad direkt 

till anställda. Den som tar emot en begäran om utlämnande av allmän handling 

ansvarar, enligt rutinen, skyndsamt för att hantera begäran. Den som ansvarar 

för vården av en handling ansvarar för själva utlämnandet. Jurist, arkivarie eller 

närmaste chef ska omgående informeras om den som tar emot den aktuella 

begäran saknar möjlighet eller kunskap att hantera den. 

Av rutinen framgår vidare att det, innan en handling lämnas ut, ska göras en 

sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. En handling kan 

sekretessbeläggas i delar eller i sin helhet. Om detta är aktuellt ska bolags-

juristen eller verkställande direktören informeras om och godkänna sekretess-

prövningen. Bolagsjuristen får enligt delegationsförteckningen besluta om 

avslag gällande utlämnande av allmän handling vid verkställande direktörens 

frånvaro. Om en handling inte lämnas ut i delar eller i sin helhet ska den som 

har begärt att ta del av handlingen informeras om att han eller hon har rätt att 

begära ett skriftligt avslagsbeslut. Om detta begärs ska personen få ett sådant 

beslut, där det framgår hur beslutet kan överklagas.  

Vi har noterat att bolaget även har tagit fram en separat rutin för sekretess-

prövning. Av denna rutin framgår att det i första hand är handläggaren som gör 

sekretessbedömningen och att handläggaren kan konsultera bolagsjuristen eller 

arkivarien om personen är osäker på om handlingen eller uppgifterna kan 

sekretessbeläggas. Handläggaren genomför utlämnandet även om handlingen 

ska sekretessmarkeras. Om ett skriftligt avslagsbeslut begärs måste dock verk-

ställande direktören eller bolagsjuristen underteckna beslutet. 

De två rutinerna Utlämnande av allmän handling och Sekretessprövning skulle i 

större utsträckning kunna synkroniseras för att undvika att hanteringsordningen 

för att sekretessbelägga allmänna handlingar riskerar att tolkas på olika sätt.  

2.2.2.2 Avgifter för utlämnande av handlingar 

Enligt Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna 

handlingar framgår att avgiften för utlämnande av allmän handling i form av 

kopia eller utskrift på papper uppgår till 50 kronor för tio sidor. Därefter kostar 

varje sida två kronor. Motsvarande avgift gäller för handlingar som skickas 

elektroniskt men som först måste skannas. Dokument som lagras elektroniskt 

och som kan expedieras med e-post i sitt befintliga skick är gratis. 

Av intervjuerna framgår att koncernen tillämpar ovannämnda taxa för Göte-

borgs Stad. Detta framgår även av den egna rutinen för hantering av utlämnande 

av allmänna handlingar. Någon avgift har enligt uppgift dock inte tagits ut då 

handlingarna finns inskannade i diariet och alltid skickas digitalt. 
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2.2.2.3 Hantering av anställdas post, e-post och röstbrevlådor vid frånvaro 

Enligt Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av 

allmänna handlingar måste inkomna e-postmeddelanden, mot bakgrund av 

tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens regler, läsas 

löpande och eventuellt tas om hand för registrering och ytterligare hand-

läggning. Detta gäller även vid frånvaro såsom semester. Ett alternativ till att 

själv läsa e-posten under semestern är att delegera e-posten till en kollega.  

Det framgår även av Göteborgs Stads regler för användande av e-post att var 

och en som använder e-post i staden har ett personligt ansvar att kontrollera e-

posten minst en gång dagligen, varje helgfri måndag till fredag.  

Även röstmeddelanden som talas in på anställdas telefoner kan utgöra allmänna 

handlingar enligt ovannämnda rutin för hantering av begäran om utlämnande av 

allmänna handlingar. Även röstmeddelanden måste därför löpande lyssnas av. 

Ett eventuellt frånvaromeddelande saknar betydelse för om ett meddelande kan 

anses utgöra en allmän handling. Myndigheten måste därför ha rutiner för att 

göra innehållet i röstbrevlådan tillgängligt även under anställdas frånvaro. 

Granskningen har visat att bolaget har upprättat rutiner för posthantering 

respektive hantering av e-post och fax, som bland annat redogör för hanteringen 

av anställdas post och e-post vid frånvaro.  

Av rutinen för posthanteringen framgår att beslut om hur personlig post till 

anställda ska åtgärdas vid planerad frånvaro tas tillsammans med närmaste chef. 

På motsvarande sätt framgår av rutinen för hantering av e-post och fax att varje 

medarbetare, vid planerad frånvaro, ansvarar för att tillsammans med närmaste 

chef besluta till vem medarbetarens e-post ska delegeras.  

Vi har även noterat att det finns ett särskilt rutindokument för att bevaka e-post 

vid frånvaro. Där framgår bland annat att bevakningen av e-post sker genom att 

åtkomsten till e-posten delegeras till en annan medarbetare eller chef som 

dagligen bevakar inkorgen under den anställdes frånvaro. Av intervjuerna 

framgår att ansvaret att kontrollera och vid behov hantera allmänna handlingar i 

e-posten betonas vid bolagsjuristens interna utbildningar för chefer. Det ingår i 

närmaste chefens ansvar att säkerställa att medarbetarna är medvetna om det 

personliga ansvaret att kontrollera e-posten även vid frånvaro.  

Vi har noterat att det inte finns styrande dokument som redogör för att, eller på 

vilket sätt, medarbetares röstbrevlådor ska kontrolleras vid frånvaro. 

2.2.2.4 Obligatoriska dokument inom arkiv- och informationshanteringen 

Lekmannarevisorerna har översiktligt granskat den dokumentation som är 

obligatorisk för bolaget att upprätta i enlighet med lagstiftningen och/eller 

Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering. 

Som utgångspunkt för granskningen har den av Regionarkivet fastställda 
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anvisningen för tillämpningen av ovannämnda föreskrifter och riktlinjer, 

fortsättningsvis benämnt tillämpningsanvisningen, använts. 

Klassificeringsstruktur 

Styrelserna för Renova AB och Renova Miljö AB fastställde den 23 september 

2019 klassificeringsstrukturer (en för varje bolag). Klassificeringsstrukturerna 

godkändes innan fastställandet av Regionarkivet den 10 juli 2019. Vi har mot 

denna bakgrund inte genomfört någon djupare granskning av innehållet. Vi har 

inte noterat några avvikelser mot gällande föreskrifter och riktlinjer.  

Dokumenthanteringsplan 

Renovakoncernen har en gemensam dokumenthanteringsplan, fastställd av 

styrelserna för Renova AB och Renova Miljö AB den 21 april 2016. Region-

arkivet godkände dokumenthanteringsplanen den 1 februari 2016. Koncernen 

har därmed inte antagit en ny dokumenthanteringsplan efter att fullmäktige den 

23 november 2017 beslutade om nya föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 

informationshantering. Därför stämmer dokumenthanteringsplanen, i vissa 

avseenden, inte överens med gällande styrdokument.  

Enligt Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informations-

hantering 4 kap. 10 § ska dokumenthanteringsplanen struktureras utifrån 

beslutad klassificeringsstruktur och i övrigt utformas enligt tillämpnings-

anvisningen. Bolagens klassificeringsstrukturer fastställdes, som tidigare 

nämnts, av styrelserna under 2019. Någon motsvarande uppdatering av 

dokumenthandlingsplanen utifrån denna struktur har inte skett. 

Enligt tillämpningsanvisningen är huvudregeln att varje arkivbildare har en 

egen dokumenthanteringsplan. Det är därmed inte tillåtet med en gemensam 

plan för en grupp av arkivbildare. Enligt tillämpningsanvisningen kan till 

exempel ett moderbolag och ett dotterbolag i ett bolagskluster utgöra en 

arkivbildare om de bedriver en likartad och tätt sammanknuten verksamhet. 

Renova AB och Renova Miljö AB är dock separata arkivbildare och ska 

således, utifrån huvudregeln, fastställa egna dokumenthanteringsplaner.  

Tillämpningsanvisningen redogör även närmare för vilken information som 

dokumenthanteringsplanen ska innehålla, vilka kolumner och kolumnrubriker 

som ska finnas samt vilka uppgifter som ska framgå under varje kolumnrubrik. 

Vi har noterat att koncernens nuvarande dokumenthanteringsplan inte uppfyller 

dessa innehållsmässiga bestämmelser. 

Vi har noterat att styrelserna för Renova AB och Renova Miljö AB, var för sig, 

har fastställt totalt sju tillämpningsbeslut avseende gallringsfrister för olika 

handlingstyper. Tillämpningsbesluten har fattats med stöd av arkivnämndens 

generella gallringsbeslut och avser exempelvis handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse och handlingar i inköp- och upphandlingsverksamhet. 

Arkivförteckning 

Vi har tagit del av arkivinventeringar avseende Renova AB:s och Renova Miljö 

AB:s arkiv. Vi har noterat att förteckningarna inte är processorienterade utifrån 
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beslutade klassificeringsstrukturer. Enligt tillämpningsanvisningen ska varje 

myndighet övergå till en processorienterad redovisning, i syfte att knyta ihop 

processerna i klassificeringsstrukturen med de handlingsslag och handlingstyper 

som ska bevaras. Regionarkivet beslutar inte om arkivförteckningen. För-

teckningen behöver inte heller fastställas av myndigheten i ett formellt beslut. 

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar 

Vi har tagit del av en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar 

som avser Renovakoncernen (ett samlat dokument, daterat 2015-12-10). 

Beskrivningen har därmed, precis som koncernens dokumenthanteringsplan, 

tagits fram innan de nu aktuella föreskrifterna och riktlinjerna inom arkiv- och 

informationshantering fastställdes av fullmäktige under 2017.  

Tillämpningsanvisningen anger att arkivbeskrivningen och beskrivningen av 

allmänna handlingar ska innehålla en inledning där det framgår vilken lag-

stiftning och vilket regelverk som dokumentet har utformats utifrån, vem som 

har upprättat det och om det ersätter en tidigare beskrivning. Vi har noterat att 

det i Renovakoncernens fall framgår vilken lagstiftning och vilket regelverk 

som dokumentet har tagits fram utifrån (bland annat det numera inaktuella 

arkivreglementet för Göteborgs Stad). Det framgår däremot inte vem som har 

upprättat dokumentet eller om det ersätter en tidigare beskrivning. 

Det framgår vidare av tillämpningsanvisningen att arkivbeskrivningen och 

beskrivningen av allmänna handlingar ska struktureras utifrån ett antal 

obligatoriska rubriker, såsom Myndighetens namn och Arkiv som myndigheten 

förvarar. Renovakoncernens arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna 

handlingar har utformats utifrån dessa rubriker.  

Av tillämpningsanvisningen framgår även att dokumentet ska beslutas av 

styrelsen (eller på delegation från styrelsen) och att Regionarkivet innan 

beslutet ska få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. En kopia av beslutet 

ska även skickas för kännedom till Regionarkivet. Styrelserna för Renova AB 

och Renova Miljö AB har inte fastställt koncernens arkivbeskrivning och 

beskrivning av allmänna handlingar.  

Förteckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar 

Vi har tagit del av en lista över olika IT-system som används i Renova-

koncernen och som kan innehålla allmänna handlingar. Vi har noterat att den 

inte innehåller de uppgifter som framgår av tillämpningsanvisningen, såsom 

beskrivning av informationsinnehållet och vilket syfte det fyller i myndighetens 

processer eller ändamålet med informationshanteringen.  

Plan för bevarande av elektroniska handlingar 

Renova AB och Renova Miljö AB har inte upprättat en plan för bevarande av 

elektroniska handlingar, vilket ska ske i enlighet med Göteborgs Stads före-

skrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering 4 kap. 25 §. 
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2.2.2.5 Stickprovsgranskning gällande utlämnande av allmänna handlingar 

Vi har anonymt (genom påhittade namn) begärt att digitalt ta del av följande 

allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar: 

1. Styrelsens och anställdas kostnader för mat och dryck under året 

2. Instruktion för verkställande direktör 

3. Vilken upphandlad leverantör som det har betalats ut mest pengar till 

under året inklusive beloppet. 

Begäran har i samtliga fall skickats via e-post. Den första begäran har skickats 

till bolagets info-postlåda. Den andra begäran har skickats till kundservice-

postlådan, som vänder sig till privat- och verksamhetskunder. Den tredje 

begäran har skickats till koncernens ekonomichef. 

Granskningen har visat att de efterfrågade handlingarna/uppgifterna i 

handlingarna i samtliga fall har lämnats ut samma dag eller dagen efter den 

aktuella begäran skickades. Syftet med begäran har inte efterfrågats.  

2.2.3 Bedömning 

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har en ändamålsenlig organisation 

för hantering av allmänna handlingar. Vi ser positivt på att bolagsjuristen 

regelbundet utbildar nyanställda chefer i frågor om offentlighet och sekretess. 

Det kan samtidigt i större utsträckning säkerställas att nyanställda, som en del 

av sin introduktionsplan, träffar registraturen och får information om hur 

handlingar hanteras i koncernen. Det är viktigt att även anställda som i grunden 

inte utför administrativa uppgifter är införstådda med reglerna för offentlighet 

och sekretess som gäller för kommunal verksamhet. 

Vi bedömer vidare att bolaget har upprättat ett antal relevanta styrdokument 

som berör hantering och utlämnande av allmänna handlingar. Utifrån det stick-

prov som genomförts bedömer vi även att allmänna handlingar/uppgifter i 

allmänna handlingar lämnas ut i enlighet med kraven i lagstiftningen.  

Av rutinerna framgår att post och e-post måste kontrolleras och vid behov 

hanteras även under medarbetares frånvaro. Hantering av röstmeddelanden i 

medarbetares telefoner vid frånvaro nämns dock inte i nuvarande rutiner, vilket 

är ett förbättringsområde. 

Lekmannarevisorerna bedömer att det i huvudsak finns ändamålsenliga rutiner 

som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar. Granskningen har 

samtidigt visat att flera obligatoriska dokument som berör informations-

redovisningen i koncernen, såsom dokumenthanteringsplan, är inaktuella, inte 

följer kraven på utformning och innehåll eller saknas. Arbetet med att revidera 

och upprätta nödvändiga dokument är, enligt uppgift från bolaget, prioriterat då 

en ny arkivarie har rekryterats under året, vilket vi ser positivt på. 
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Lekmannarevisorerna lämnar följande rekommendation till styrelsen: 

Vi rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot Göteborgs Stads 

föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt tillhörande 

tillämpningsanvisning.  

2.3 Kompetensförsörjning 

2.3.1 Utgångspunkter i granskningen 

Göteborgs Stad är med cirka 56 000 anställda i över 100 yrken en av landets 

största arbetsgivare. Förvaltningarna tillhör samma organisation och juridiska 

person (kommunen) medan de kommunala bolagen är egna juridiska personer. 

Genom Göteborgs Stadshus AB har stadens hel- och delägda bolag dock 

koncentrerats till ett koncernmoderbolag. Oavsett om stadens verksamheter 

bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform krävs tillgång till kvalificerad personal 

för att kunna genomföra de kommunala uppdragen. 

Att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens är en stor utmaning för 

flera av stadens verksamheter. I Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, med-

arbetarskap och chefskap definieras kompetens som ”medarbetares förmåga, 

motivation och förutsättningar att utföra en konkret arbetsuppgift, genom att 

tillämpa sina kunskaper och färdigheter”. Kompetensförsörjning handlar enligt 

riktlinjen om att ”försörja verksamheten med den kompetens som krävs för att 

klara grunduppdraget utifrån rådande förutsättningar.” 

Renovakoncernen har, utifrån bolagsordningar och ägardirektiv, ett viktigt 

uppdrag att samla in och behandla avfall. Störningar i avfallshanteringen, 

exempelvis på grund av personalbrist, riskerar att påverka samhället negativt. 

Av årsrapporten för 2019 framgår att en lång period av tillväxt i Göteborgs-

regionen har lett till en ansträngd situation för koncernen när det gäller till-

gången till kvalificerad arbetskraft, framför allt chaufförer och verkstads-

mekaniker. Det är svårt att rekrytera flera yrkesgrupper och den framtida 

försörjningen av nödvändig kompetens pekas ut som ett kritiskt område. 

Syftet med granskningen är att bedöma om bolagets arbete med rekrytering och 

kompetensförsörjning är ändamålsenligt och tillräckligt. Revisionskriterier i 

granskningen utgörs av stadens styrande dokument inom personalområdet, i de 

delar som berör kompetensförsörjningen. Exempelvis Göteborgs Stads policy 

och riktlinje för arbetsmiljö, medarbetskap och chefskap och Göteborgs Stads 

program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023.  

Granskningsmetoder har bestått av intervjuer med HR-chef och HR-specialist 

inom kompetensförsörjning samt dokumentstudier av bolagets dokumentation 

som berör rekryterings- och kompetensförsörjningsområdet. 
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2.3.2 Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att ansvaret för rekrytering och kompetensförsörjning 

är fördelat på olika funktioner inom koncernen. Om en medarbetare slutar och 

befattningen ska återbesättas eller om en ny befattning ska inrättas görs, inför 

rekryteringen, en tillsättningsprövning. Prövningen avseende återbesättning 

görs av affärsområdeschef eller avdelningschef. Prövningen gällande inrättande 

av ny befattning (utökad rekrytering) görs av verkställande direktören.  

Av intervjuerna framgår att själva rekryteringen, efter tillsättningsprövningen, i 

regel genomförs av underliggande chefsnivåer, med stöd av bolagets HR-

partners. HR-specialisten inom kompetensförsörjning uppges ha ett mer 

övergripande ansvar för att bevaka kompetensbehovet. 

Vi har noterat att en särskild blankett har tagits fram för tillsättningsprövningen. 

Samma blankett används för återbesättning och utökad rekrytering. I blanketten 

ska bland annat skälet till rekryteringen beskrivas och en befattningsbeskrivning 

för den aktuella tjänsten ska bifogas. Av blanketten framgår att personen som 

tar ställning till rekryteringsbehovet och fyller i blanketten ska tänka igenom 

behovet utifrån aspekter som nytänkande, möjligheten att fördela om uppgifter 

inom grupper och möjligheten att nyttja befintlig kompetens. Beslut om 

anställning sker i enlighet med bolagets delegationsförteckning. 

2.3.2.1 Övergripande ramverk för kompetensförsörjning 

Granskningen har visat att medarbetarperspektivet, tillsammans med ett antal 

ytterligare perspektiv, ingår som en del av koncernens långsiktiga ambition som 

beskrivs i affärsplanerna för 2020 och 2021. När det gäller medarbetar-

perspektivet som en del av den långsiktiga ambitionen framgår att koncernen 

vill att medarbetarna ska vara trygga och säkra, motiverade och kompetenta.  

Medarbetarperspektivet och de övriga perspektiven har i affärsplanen för 2021, 

som antogs av styrelsen den 22 oktober 2020, brutits ned till styrelsens uppdrag 

för den kommande femårsperioden och ett antal övergripande mål på fem års 

sikt. Det framgår att Renova ska vara en attraktiv arbetsplats, där det bör finnas 

utvecklingsmöjligheter för alla anställda som önskar det. Utvecklingen ska vara 

till nytta för Renova. Ett av de övergripande målen för 2025 är att 20 procent av 

Renovas yrkesgrupper ska ha en jämn könsfördelning (40/60 procent). 

Granskningen har visat att bolaget har fastställt, och arbetar aktivt med att 

implementera, en övergripande kompetensförsörjningsprocess för koncernen. 

En anvisning som syftar till att beskriva processen har fastställts av HR-chefen 

och gäller för närvarande under perioden 2019-10-09 till och med 2021-06-16. 

Av anvisningen framgår att kompetensförsörjningsprocessen består av fyra steg 

som genomförs årligen på individ-, grupp- och organisationsnivå: kompetens-

analys, kompetensplanering, genomförande och utvärdering. Processen ska 

genomföras årligen på alla tre nivåer. Ansvaret för genomförandet finns hos 
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koncernens chefer, beroende på organisatorisk nivå. Vi har dock noterat att det 

inte framgår hur processtegen ska genomföras och dokumenteras i praktiken.  

Granskningen har även visat att bolaget har fastställt ytterligare styrande 

dokument inom rekryterings- och kompetensförsörjningsområdet.  

En övergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram där det framgår att 

Renovas åtgärder inom kompetensförsörjningsarbetet utgår från den så kallade 

ARUBA-modellen. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla 

och Avveckla. Inom området Behålla framgår exempelvis att bolaget, för att 

befintliga medarbetare ska vilja och kunna stanna kvar, ska arbeta med att upp-

muntra intern rörlighet och att synliggöra förmåner. Vi har noterat att det inte 

framgår vilka som ansvarar för att genomföra åtgärderna, när de ska genomföras 

eller hur de ska dokumenteras och följas upp. 

Vidare har bolaget upprättat en särskild anvisning för rekrytering som syftar till 

att informera om tillvägagångssättet vid rekrytering och att öka rekryteringens 

kvalitet och kostnadseffektivitet, samtidigt som risken för misstag minimeras. 

Anvisningen hänvisar i sin tur till ytterligare relevant dokumentation, bland 

annat ovannämnda tillsättningsprövning och olika stöddokument. Vi har noterat 

att anvisningen utförligt beskriver hur koncernens rekryteringsprocess går till.  

2.3.2.2 Planering och uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap 

ska bolagsstyrelsen systematiskt planera och följa upp att verksamheten försörjs 

med rätt kompetens i relation till verksamhetens utveckling. 

Granskningen har visat att planeringsarbetet på organisationsnivå avseende 

kompetensförsörjningen består av årliga workshops med affärsområdenas 

ledningsgrupper och de gemensamma stabsfunktionerna samt en övergripande 

workshop med koncernledningen. Detta i enlighet med bolagets kompetens-

försörjningsprocess som beskrivits ovan. Som ett stöd i workshoparbetet 

medverkar HR-specialisten inom kompetensförsörjning. Vi har noterat att ett 

underlag i form av en Powerpointpresentation har tagits fram för detta ändamål. 

Enligt uppgift har det under 2020 genomförts kompetensförsörjningsworkshops 

med koncernledningen, stabscheferna samt ledningsgrupperna för affärsområde 

Återvinning respektive affärsområde Logistik. 

Utifrån genomförda workshops ska kompetensförsörjningsplaner för varje 

affärsområde samt koncernen som helhet tas fram. Av intervjuerna framgår 

dock att resultaten av samtliga workshops i nuläget inte finns dokumenterade, 

vilket uppges kommer att ske på sikt. Som tidigare nämnts har granskningen 

visat att processen och de olika arbetssätten fortfarande befinner sig i en 

implementeringsfas. Vi har dock tagit del av Energiåtervinnings (som ingår i 

affärsområde Återvinning) kompetensförsörjningsplan, som har tagits fram 

utifrån 2019 års workshop, då arbetet bröts ned på avdelningsnivå. 
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Granskningen har visat att det inte sker någon dokumenterad uppföljning av 

kompetensförsörjningsplanerna. Av intervjuerna framgår att aktiviteterna i de 

planer som finns framtagna ska följas upp av ansvariga inom lednings-

grupperna. Detta lyfts i intervjuerna fram som ett förbättringsområde. 

2.3.2.3 Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023 

Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023 syftar till att 

förena nämnder och bolagsstyrelser kring gemensamma mål och strategier för 

att stärka stadens förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga 

att utföra och utveckla dess verksamheter. Programmet består av tre mål varav 

det tredje, Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare, framför allt berör 

kompetensförsörjningsområdet. Målet är i sin tur uppdelat i fyra strategier: 

• vi bedriver ett aktivt, samordnat och långsiktigt arbete för att attrahera, 

utveckla och behålla medarbetare 

• vi använder kompetensen ändamålsenligt genom nya sätt att organisera 

och bemanna 

• vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor och förmåner 

• genom att kommunicera den nytta vi gör för dem vi är till för stärker vi 

Göteborgs Stads arbetsgivarvarumärke. 

Respektive strategi har brutits ned till ett antal aktiviteter som bidrar till genom-

förandet. Vissa aktiviteter är av mer övergripande karaktär medan andra är mer 

konkreta. Vi har sammanställt ett antal aktiviteter inom de fyra strategierna 

ovan som vi uppfattar att bolaget berörs av. Vi har därefter ställt frågor om hur 

aktiviteterna har genomförts eller planeras att genomföras. 

Av intervjuerna framgår att de aktiviteter som ännu inte har genomförts har 

lagts in i affärsplanen för 2021 eller i ett särskilt dokument som avser input till 

affärsplanearbetet, i syfte att säkerställa att samtliga delar täcks in i kommande 

års affärsplaner. Vi har dock noterat att det i affärsplanen för 2021 inte framgår 

någon tydlig koppling eller hänvisning till programmet eller strategierna. Det 

ges därmed ingen tydlig indikation kring genomförandet i affärsplanen. Utifrån 

den sammanställning och de uppgifter som bolaget har lämnat konstaterar vi 

dock att det pågår ett relevant arbete med att genomföra programmets strategier. 

2.3.2.4 Arbetet med lönesättning 

Av Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap 

framgår att Göteborgs Stads löner ska vara sakliga, jämställda och konkurrens-

kraftiga, som grund för långsiktig kompetensförsörjning. Grunden för arbets-

givarens bedömning av medarbetarens prestation tydliggörs genom väl kända 

och verksamhetsanpassade bedömningskriterier.  

I intervjuerna uppges att koncernen har arbetet mycket med lönesättnings-

området under de senaste åren, och gjort ett större omtag för att kunna värdera 

svårighetsgraderna i befattningarna. Befattningarnas svårighetsgrader, som 
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framgår av befattningsbeskrivningarna, påverkar lönesättningen. Vidare framgår 

av intervjuerna att bedömningskriterierna för lönesättningen bland annat görs 

kända i verksamheten genom Renovakoncernens förhållningssätt H.E.T.A, som 

står för helhetsperspektiv, engagemang, tillsammans och ansvar och som fram-

går av uppförandekoden. Koncerns chefer ska årligen gå igenom H.E.T.A och 

bedömningskriterierna vid arbetsplatsträffar samt vid utvecklingssamtalen. 

Av intervjuerna framgår att löneskillnader mellan kvinnor och män analyseras 

och kartläggs årligen i lönekartläggningen, vilket är ett krav i diskriminerings-

lagen. Vi har tagit del av 2019 års lönekartläggning och slutsatserna inför 2020 

års löneöversyn. Vi har noterat att åtgärder presenteras för de eventuella 

osakliga löneskillnader som har identifierats. 

2.3.2.5 Projekt Jobbspår Avfall och återvinning 

Renovakoncernen bedriver sedan 2019 projektet Jobbspår Avfall och Åter-

vinning i samverkan med Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stads arbets-

marknad och vuxenutbildningsförvaltning. Av årsrapporten för 2019 framgår att 

projektet syftar till att kombinera strategisk kompetensförsörjning med social 

hållbarhet och samhällsnytta. Totalt 18 deltagare, som står långt ifrån arbets-

marknaden, erbjuds genom projektet möjlighet att kombinera praktik i verk-

samheten med studier i svenska samt B- och C-körkortsutbildning. Målet är att 

det ska bli anställningsbara som i första hand miljöarbetare/chaufförer när 

projektet avslutas under 2020. Under 2020 startar en ny projektomgång upp. 

Av intervjuerna och den projektredovisning som vi har tagit del av framgår att 

av totalt 18 deltagare som medverkade i den första omgången av projektet har 

två personer fått en tillsvidareanställning och två personer har fått ett vikariat 

respektive visstidsanställning vid Renova. När det gäller övriga deltagare fram-

går att drygt hälften har fått anställning hos annan arbetsgivare, varav två som 

chaufförer. Flera deltagare uppges inte ha klarat körkortskraven.  

Enligt uppgift från bolaget har den första omgången av projektet följts upp 

muntligen till styrelsen under året. Vi har noterat att det inte har skett någon 

skriftlig projektredovisning till styrelsen. 

2.3.2.6 Kompetensförsörjning utifrån ett jämställdhets- och 

likabehandlingsperspektiv 

Ett utpekat utvecklingsområde i Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019–

2023 är Jämlik kompetensförsörjning och arbetsvillkor oavsett kön. Ett mål är 

att öka andelen av det kön som är underrepresenterat i stadens yrkesgrupper. Ett 

ytterligare mål är att osakliga löneskillnader som beror på kön ska upphöra. 

Samtliga nämnder och styrelser ska enligt planen fortsätta med årlig löne-

kartläggning och handlingsplan för jämställda löner. 

Granskningen har visat att Renovakoncernen mäter könsfördelningen inom 

olika yrkesgrupper genom Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX. För 
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att en yrkesgrupp ska räknas som jämställd ska fördelningen mellan könen upp-

gå till 40/60 procent. Det vill säga andelen av det kön som är underrepresenterat 

inom en yrkesgrupp ska inte understiga 40 procent. Resultatet av 2020 års 

undersökning, som bygger på uppgifter från 2019, visar att 16 procent av yrkes-

grupperna inom koncernen är jämställda utifrån denna definition. 

Som tidigare nämnts har vi noterat att det i bolagets affärsplan för 2021 finns ett 

övergripande mål att andelen yrkesgrupper på Renova som har en jämn köns-

fördelning utifrån ovannämnda definition ska uppgå till 20 procent 2025. 

Motsvarande mål finns inte fastställt i affärsplanen för 2020.  

Av Renovas likabehandlingsplan för 2020–2022 framgår att personalen ska 

avspegla befolkningssammansättningen i regionen. För att öka mångfalden gen-

om en jämnare balans mellan könen ska bland annat workshops genomföras 

med ett kvinnligt nätverk i syfte att ta fram aktiviteter för fler kvinnliga med-

arbetare. Av intervjuerna framgår att nätverket består av en särskild grupp av 

anställda kvinnor inom koncernen som får lämna input kring deras erfarenheter 

av att arbeta inom koncernen och i en mansdominerad bransch. Vidare framgår 

att bolaget har tagit fram ett antal rekryteringsfilmer och i dessa medvetet valt 

att lyfta fram kvinnor som arbetar i koncernen. 

Av Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023 framgår vidare att 

rekryterande chefer och HR-specialister vid samtliga nämnder och styrelser ska 

medverka i kompetenshöjande åtgärder för normkritisk rekryteringsprocess. Av 

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2021 

framgår, inom temaområdet HR och kompetens, att alla nämnder och styrelser 

ska säkerställa att normkritik ingår i introduktionsutbildningar för nyanställda.  

Av intervjuerna framgår att samtliga tre HR-partners vid Renova har genomgått 

utbildning avseende normkritisk rekrytering. Koncernens HR-partners uppges 

finnas med i samtliga rekryteringar och stöttar rekryterande chefer, där dessa 

kunskaper överförs. I intervjuerna uppges även alla chefer i koncernen ha 

genomgått utbildning i normkritik genom Intraservice. Normkritik ingår inte i 

introduktionen av nyanställda men uppges tas med i planeringen. 

2.3.3 Bedömning  

Vi bedömer att det pågår ett aktivt arbete med att implementera koncernens 

kompetensförsörjningsprocess. Vi ser särskilt positivt på ambitionen att tydligt 

koppla det strategiska arbetet med kompetensförsörjning till affärsplanen och 

koncernens ledningsgrupper. Bolaget har även fastställt relevanta styrande 

dokument avseende rekrytering och kompetensförsörjning. Bolaget har även an-

tagit mål om och vidtagit åtgärder för att öka andelen jämställda yrkesgrupper. 

Vi bedömer att bolaget i större utsträckning kan dokumentera och följa upp vid-

tagna åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet, inklusive genomförande av 

exempelvis Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023. Be-

hovet av tydligare dokumentation och uppföljning innefattar även de workshops 
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som genomförs med bland annat affärsområdenas ledningsgrupper och de 

kompetensförsörjningsplaner som ska tas fram utifrån detta arbete.  

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsens arbete med 

rekrytering och kompetensförsörjning är ändamålsenligt. 

2.4 Resor i tjänsten 

2.4.1 Utgångspunkter i granskningen 

Inom Göteborgs Stad genomförs tjänsteresor med olika syften och ändamål. 

Regler för resor finns i Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten. 

Policyn med riktlinjer anger förutsättningar och förhållningssätt när stadens 

representanter reser och är på konferens. Den beskriver hur medarbetare och 

förtroendevalda bör agera för att resa ekonomiskt, säkert och miljöanpassat. 

Policyn säger bland annat att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska väljas, 

att resor ska göras på ett kostnadseffektivt sätt och att färdsätt och logi ska 

väljas så att arbetstiden kan utnyttjas effektivt. Vid val av resa ska en avvägning 

göras över syftet med resan, dess tid, kostnad, klimatpåverkan samt 

konsekvenser för resenärens säkerhet och arbetsmiljö. Resor och logi ska 

beställas via den av Göteborgs Stad upphandlade resetjänsten.  

Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten har i september 2020 

ersatts av Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. Granskningen 

har dock utgått från den tidigare policyn och riktlinjerna. Som redogörs för 

nedan har alla granskade resor genomförts innan den nya riktlinjen fastställdes. 

Utöver Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten bör hänsyn tas 

till Göteborgs Stads policy och riktlinje mot mutor samt Skatteverkets rättsliga 

vägledning. 

Om bolagets resor inte sker i enlighet med stadens policy och riktlinje finns 

bland annat risken för förtroendeskada. I synnerhet om bolaget väljer dyrare 

resealternativ och/eller färdsätt som står i strid med policyns miljökrav. Kraven 

på god ordning inom området är av stor betydelse för förtroendet hos 

allmänheten. Felaktigheter kan orsaka kommunen ett minskat förtroende. 

Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen har en tillräcklig intern 

kontroll avseende resor i tjänsten. Revisionskriterier utgörs bland annat av 

Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten, Skatteverkets väg-

ledning för Studie- och konferensresor och Göteborgs Stads regler för attest. 

Granskningen har utförts genom dokumentstudier, stickprov av underlag från 

konton där resor i tjänsten finns bokförda samt intervjuer. 

På grund av den rådande pandemin, som i stor utsträckning har påverkat 

resandet i tjänsten under 2020, har granskningen avgränsats till att omfatta tolv 

resehändelser. Stickproven omfattar både Renova AB och Renova Miljö AB. 
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Perioden som stickproven bygger på har även utökats till att omfatta 2019 till 

och med den 31 maj 2020. Hälften av stickproven avser resehändelser under 

2019 och hälften avser resehändelser under 2020. De granskade resorna har 

olika karaktär, exempelvis utlandsresor, interna konferenser, utbildningar och 

möten i tjänsten. Ett av stickproven avser inte en enskild resehändelse utan ett 

flertal resor mellan Renovas anläggningar som en del av det ordinarie arbetet. 

2.4.2 Iakttagelser 

2.4.2.1 Bolagets anvisning för resor i tjänsten 

Granskningen har visat att bolaget har en lokal anvisning för tjänsteresor, som 

utgår från Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten från 2015. 

Stadens policy och riktlinjer för resor i tjänsten har, som tidigare nämnts, under 

2020 ersatts av Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. 

Av bolagets lokala anvisning för tjänsteresor framgår att befogenhetsfördelning 

avseende godkännande av resa, konferens och logi anges i bolagets delegations-

förteckning. Av delegationsförteckningen framgår vem som har rätt att god-

känna utbildning, tjänsteresor och konferenser för avdelningschefer, affärs-

områdeschefer, övrig personal inom landet samt över personal utom Sverige. 

Av den lokala anvisningen framgår även att bokning och beställning av resor 

med tåg och flyg samt hotellrum ska ske via upphandlad resebyråtjänst. 

2.4.2.2 Syfte, arbetstid och upplägg 

Hänsyn ska tas till syftet med resan och vilken nytta resan kan få för arbets-

givarens verksamhet. Det är därför enligt Skatteverkets rättsliga vägledning 

viktigt att syfte och nytta tydligt framgår i den dokumentation – de underlag – 

som skall finnas tillgängliga hos arbetsgivaren. 

Enligt Skatteverkets rättsliga vägledning måste en studie- eller konferensresa 

utgöra effektivt arbete. Som tumregel gäller att studie- eller konferenstiden ska 

vara minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller 

konferenstiden omfatta minst 30 timmar. Dessa 30 timmar ska vara jämnt 

fördelade under veckan. 

Granskningen har visat att det överlag går att utläsa syftet med de granskade 

resehändelserna, att program eller agenda finns och att det av dessa framgår hur 

länge deltagarna ska arbeta. Syftet med resan skulle dock kunna dokumenteras 

tydligare i vissa fall. Syftet framgår ofta indirekt genom de aktiviteter som finns 

specificerade. I flera stickprov framgår inte tidsangivelser alternativt att arbets-

tiden är svår att bedöma, varför det är svårt att avgöra om studie- eller 

konferenstiden omfattar sex timmar. 
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2.4.2.3 Reseräkningar 

Om den anställde själv har haft utgifter i samband med en tjänsteresa, som är att 

anse som bolagets utgifter, ska den anställde få skattefri ersättning för dessa 

utgifter. En reseräkning är ett underlag för utbetalningen av dessa skattefria 

kostnadsersättningar. En reseräkning är också ett underlag för eventuella 

skattepliktiga förmåner, såsom kostförmåner som inte är skattefria. För tjänste-

resor till platser som ligger mer än 50 kilometer från arbetsplatsen och hemmet, 

och där övernattning sker, har den anställde rätt till traktamente som ska täcka 

de ökade kostnaderna. Om arbetsgivaren betalar den anställdes måltider under 

resan minskar detta traktamente. 

I Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten saknas skrivning 

kring reseräkning. Sådan skrivning saknas även i stadens nya riktlinje för resor 

och möten i tjänsten. Det är därför viktigt att det i bolagets interna anvisning för 

resor i tjänsten framgår vilka regler som gäller för upprättande av reseräkning.  

Av bolagets lokala anvisning för resor i tjänsten framgår att reseräkningar ska 

skrivas för samtliga resor, både endagsresor och övernattningsresor och för 

såväl utrikes- som inrikesresor. 

Granskningen har visat att det i nio av tolv stickprov förekommer, i olika 

utsträckning, att anställda inte har upprättat reseräkningar. Majoriteten av de nio 

resorna har dock skett till platser som ligger inom 50 kilometer från arbets-

platsen. Om övernattning sker har de anställda i dessa fall inte rätt till 

traktamente. Om det handlar om representation är dessutom eventuella måltider 

som arbetsgivaren har betalat för skattefria. Vi har dock noterat att det även i tre 

resor som har skett till platser mer än 50 kilometer från arbetsplatsen, och där 

övernattning har skett (inklusive en av utlandsresorna), förekommer att del-

tagare inte har upprättat reseräkningar. För en av dessa resor, som har gått till 

Stockholm, saknas exempelvis reseräkningar för 10 av 11 deltagare. 

För en av resorna, där övernattning har skett, har traktamente betalats ut till en 

deltagare trots att platsen ligger inom 50 kilometer från arbetsplatsen. I ett annat 

stickprov har, enligt uppgift, fel måltid tagits upp som skattepliktig kostförmån. 

När det gäller de två utlandsresorna, som har gått till USA respektive Italien, 

har inga kostförmåner redovisats i de upprättade reseräkningarna. Det framgår 

därmed inte vilka eller hur många måltider som arbetsgivaren har betalat för. 

Om arbetsgivaren har betalat för måltider, vilket enligt uppgift har skett när det 

gäller de två resorna, ska de anställdas traktamenten reduceras. Vi har noterat att 

inga avdrag för måltider har gjorts i de traktamenten som utbetalats. 

2.4.2.4 Användning av stadens upphandlade resetjänst 

Av stadens policy för resor i tjänsten framgår att den av staden upphandlade 

resetjänsten ska användas vid bokning av resa och logi. Det framgår även av 

bolagets lokala anvisning för resor i tjänsten att beställning av resor med tåg och 

flyg samt hotellrum sker via upphandlad resebyråtjänst. 
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Granskningen har visat att ett av de tolv stickproven avser resor med egen bil 

mellan Renovas anläggningar, varför användandet av upphandlad resetjänst inte 

är relevant. För tre av stickproven har resan inte arrangerats av bolaget. För 

återstående åtta stickprov har den upphandlade resetjänsten använts i två fall. 

De sex stickprov som kvarstår avser alla någon form av internt konferensarbete 

eller liknande, som inkluderar hotellövernattning. Bolaget har skickat upp-

handlade ramavtal för de hotell och bussbolag som har använts vid dessa resor. 

För en av resorna har tåg och taxi bokats separat för två deltagare. Vi har noterat 

att stadens upphandlade resetjänst då har använts. 

2.4.2.5 Godkännande av resor och attestering av resekostnader 

Granskningen har visat att det saknas skriftliga/dokumenterade godkännanden 

för flera resor, vilket är ett förbättringsområde. När det gäller utlandsresor fram-

går av bolagets lokala anvisning för resor i tjänsten att en resplan ska skrivas, 

där val av färdsätt och logi framgår. Vi har noterat att inga resplaner som be-

skriver val av färdsätt och logi har skrivits av deltagarna inför godkännande av 

de två utlandsresorna som omfattas av granskningen. 

Enligt Göteborgs Stads regler för attest får beslutsattest inte ske för egna 

kostnader i tjänsten. Till exempel vid resor, kurser, konferenser eller liknande 

tillfällen då personen själv deltagit. Vidare framgår att en person som befinner 

sig i beroendeställning till någon annan inte ska attestera händelser som avser 

den personen. En underordnad får exempelvis inte attestera ekonomiska 

transaktioner för en överordnad. Attest får inte heller ske om det finns någon 

annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för opartiskheten. 

Granskningen har visat att chefer i sex av stickproven har attesterat egna 

resekostnader. Deras kostnader för exempelvis logi och kost har därmed inte 

brutits ut och attesterats separat.  

Verkställande direktörens kostnader attesteras av styrelsens ordförande i ett 

manuellt attestflöde. Verkställande direktören har deltagit i två av de granskade 

resorna. Enligt uppgift från bolaget har verkställande direktörens resekostnader 

avseende dessa resor attesterats av ordförande manuellt. 

I en av utlandsresorna har en chef som medverkar på resan attesterat hela 

fakturan inklusive sina egna kostnader. Eftersom det handlar om en utlandsresa 

saknar personen behörighet utifrån befogenhetsfördelningen att attestera 

kostnader för den övriga personalen som deltar. 

2.4.3 Bedömning 

Lekmannarevisorerna bedömer att den interna kontrollen avseende resor i 

tjänsten inte är tillräcklig och behöver stärkas. Bolaget behöver bland annat 

säkerställa att chefer inte attesterar egna resekostnader, att reseräkningar upp-

rättas i större utsträckning och att de traktamenten som ska betalas ut till an-

ställda reduceras i de fall arbetsgivaren även har betalat deras måltider. 
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Vi bedömer att bolagets lokala anvisning för tjänsteresor är inaktuell i flera 

avseenden och behöver uppdateras. Vi bedömer även att bolaget bör överväga 

att förtydliga processen för att godkänna resor i tjänsten, så att godkännanden 

dokumenteras skriftligt. När det gäller flygresor ska det enligt stadens nya rikt-

linjer för resor och möten i tjänsten anges vem som har befogenhet att besluta 

om detta samt hur beslut om flygresor dokumenteras särskilt. Vi bedömer även 

att bolaget vid utlandsresor bör säkerställa att resplan inklusive val av färdsätt 

och logi skrivs, i enlighet med den lokala anvisningen. 

Sammanfattningsvis lämnar vi följande rekommendation: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att stärka den interna kontrollen 

avseende resor i tjänsten. 

2.5 Uppföljning av grundläggande granskning 

Inom ramen för den grundläggande granskningen av bolaget 2019 noterade 

lekmannarevisorerna att styrelsehandlingar i flera fall inte fanns tillgängliga på 

Göteborgs Stads hemsida. Det framgick inte heller om bolaget av sekretesskäl 

har valt att inte tillgängliggöra handlingar.  

Skyldigheten att tillgängliggöra styrelsehandlingar på stadens hemsida följde 

tidigare av fullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, som 

under hösten 2019 ersattes av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. I sam-

band med detta överfördes bland annat kravet att tillgängliggöra styrelse-

handlingar till respektive bolags (kommande) ägardirektiv. Arbetet med att 

revidera ägardirektiven för de regionala bolagen pågår fortfarande, men enligt 

uppgift från stadsledningskontoret under 2019 är planen att även dessa ska 

bygga på den gemensamma strukturen för ägardirektiv. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom att kontrollera om handlingar i 

form av kallelser, beslutsunderlag och protokoll från styrelsens sammanträden 

under 2020 finns tillgängliga på stadens hemsida. 

2.5.1 Iakttagelser 

Styrelsen har i ett yttrande under 2020 uppgett att bolaget, i syfte att ta hand om 

rekommendationen, upprättat tydliga instruktioner med fördelning av ansvar för 

att säkerställa att alla handlingar publiceras på Göteborgs Stads hemsida. 

Vi har noterat att styrelsehandlingar i större utsträckning än tidigare finns 

tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida, även om det fortfarande förekommer 

att handlingar i form av beslutsunderlag saknas. I flera fall beror detta sannolikt 

på att handlingarna bedöms omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen. I en del fall har bolaget i ett särskilt dokument redogjort för att 

en specifik handling inte görs tillgänglig på hemsidan eftersom den bedöms 

omfattas av sekretess. I andra fall framgår inte detta, vilket innebär att det i 
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vissa ärenden är svårt att avgöra vilka handlingar som har behandlats av 

styrelsen och varför inte samtliga handlingar finns tillgängliga. 

Granskningen har visat att handlingarna från arbetsutskottets möte den 15 april, 

där beslut har fattats på delegation av styrelsen, saknades i sin helhet på stadens 

hemsida fram till och med december 2020. Under december har handlingar i 

form av protokoll, kallelse och beslutsunderlag dock gjorts tillgängliga.  

2.5.2 Bedömning 

Lekmannarevisorerna kan konstatera att det fortfarande förekommer att enskilda 

handlingar som har behandlats av styrelsen saknas på Göteborgs Stads hemsida. 

Det framgår inte alltid om bolaget på grund av sekretessbestämmelser medvetet 

har valt att inte göra vissa handlingar tillgängliga på hemsidan, vilket bör för-

tydligas. Det är även viktigt att bolaget säkerställer att styrelsehandlingar görs 

tillgängliga i relativt nära anslutning till styrelsens sammanträden. Lekmanna-

revisorernas övergripande bedömning är samtidigt att bolaget har förbättrat sina 

rutiner när det gäller att tillgängliggöra styrelsehandlingar på stadens hemsida.  

Rekommendationen bedöms vara omhändertagen. 

2.6 Uppföljning av ärendeberedning och 
beslutsunderlag 

Lekmannarevisorerna granskade 2019 bolagets ärendeberedning och besluts-

underlag. Utifrån en stickprovsgranskning av tre beslutsärenden bedömde vi att 

kvaliteten på styrelsens beslutsunderlag inte var tillräckligt god. Ärendena be-

dömdes, i varierande utsträckning, sakna tillräcklig historik, sammanhang och 

bakgrund för att vara kompletta och kunna läsas självständigt. Vi noterade även 

att ärendestrukturen och rubrikerna i Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för 

ärendeberedning inte tillämpades i de granskade ärendena. Mot denna bakgrund 

lämnades följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom att ta stickprov på ett besluts-

ärende som styrelsen har behandlat under året. Beslutsunderlaget har granskats 

utifrån bestämmelserna i Stadshus anvisning. 

2.6.1 Iakttagelser 

Det framgår av styrelsens yttrande avseende hur bolaget avser att ta hand om 

rekommendationen att Renova har implementerat stadens mall för styrelse-

handlingar och att alla styrelsehandlingar sedan sammanträdet 2020-02-07 har 

utgått från den aktuella mallen. 
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2.6.1.1 Stickprovsgranskning 

Vi har tagit stickprov på och granskat ett beslutsärende i form av ett remissvar 

som antogs av styrelsen för Renova AB den 25 november 2020: Remissvar om 

förvaltning och utveckling av IT.  

Ärendet avser styrelsens yttrande om förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för 

styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, 

som har remitterats till bolaget för synpunkter. Vi har tagit del av allt besluts-

underlag som styrelsen har haft tillgång till i beredningen av ärendet.  

Eftersom ärendet avser ett remissvar har vi även översiktligt granskat följ-

samheten mot kommunstyrelsens riktlinjer för remittering. Vi har noterat att 

bolaget, på cirka en sida, har sammanfattat remissvarets synpunkter. Enligt 

uppgift från bolaget har remissvaret och det justerade styrelseprotokollet (när 

det fanns tillgängligt) expedierats till stadsledningskontoret. 

Möjligheten att läsa ärendet självständigt 

Stadshus anvisning för ärendeberedning anger att ett ärende ska kunna läsas 

självständigt med den historik och bakgrund som krävs. 

Granskningen har visat att bakgrunden till den föreslagna riktlinjen och styr-

modellen beskrivs i remissvaret. I ärendet redogörs även övergripande för inne-

hållet i riktlinjen och de synpunkter som styrelsen föreslås ställa sig bakom 

genom remissvaret. Vi har inte noterat några avvikelser när det gäller att kunna 

läsa ärendet självständigt utifrån nödvändig historik och bakgrund. 

Rubrikstruktur och grafisk profil i ärendet 

Beslutsunderlaget ska enligt Stadshus anvisning strukturellt följa den 

utformning som framgår av stadens gemensamma mall för tjänsteutlåtanden. 

Det innefattar bland annat rubrikerna Förslag till beslut, Sammanfattning och 

Beskrivning av ärendet. Av mallen framgår närmare vilken information som ska 

framgå under respektive rubrik. Beslutsunderlaget ska vidare, enligt Stadshus 

anvisning, vara anpassat så att Göteborgs Stads grafiska profil upprätthålls. Om 

bolaget har en särprofilering ska innehåll, rubriker och format vara anpassade så 

att de följer tjänsteutlåtandemallen. 

Vi har noterat att ärendet delvis följer den utformning som framgår av stadens 

gemensamma mall för tjänsteutlåtanden. Rubrikerna Samverkan, Beskrivning av 

ärendet och Bolagets bedömning saknas. Rubriken Ärendet, där det kort och 

koncist ska framgå vad styrelsen ska ta ställning till, redogörs för i en annan 

ordning än vad som framgår av tjänsteutlåtandemallen. Av mallen framgår även 

att det, vid fråga om remissvar, bör anges hur lång remisstiden är. Vi har noterat 

att detta inte framgår av det granskade ärendet. 

Granskningen har visat att Renovas grafiska profil används i beslutsunderlaget. 

Bortsett från ovannämnda avvikelser avseende rubrikernas utformning har 

underlaget anpassats utifrån den gemensamma tjänsteutlåtandemallen. 
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Belysning av den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen 

Enligt den gemensamma mallen för tjänsteutlåtanden ska ett ärende belysas 

utifrån tre dimensioner: den ekonomiska, ekologiska och sociala. När det gäller 

den ekonomiska dimensionen ska det redovisas vilka ekonomiska konsekvenser 

som väntas av ärendet, såväl internt som externt och på lång och kort sikt. Det 

ska även framgå en analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på 

invånarnas och stadens ekonomiska situation. 

Redovisningen av den ekologiska dimensionen ska innehålla en analys om 

ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och stadens eko-

logiska förhållande, samt i vilken omfattning ärendet förväntas påverka i ena 

eller andra riktningen. Under den sociala dimensionen ska det bland annat fram-

gå om ärendet har positiv eller negativ inverkan för barn, mångfald och 

jämställdhet, eller andra relevanta perspektiv inom den sociala dimensionen. 

Granskningen har visat att ärendet innehåller rubriker avseende belysning av de 

tre dimensionerna. När det gäller den ekonomiska dimensionen framgår att rikt-

linjen kan komma att innebära såväl en besparing som en kostnadsökning. Detta 

beror på hur framtida tjänster utformas och hur pass anpassade och flexibla 

dessa är utifrån Renovas specifika behov.  

När det gäller den sociala dimensionen framgår på motsvarande sätt att rikt-

linjen i sig inte har någon inverkan. Hur de framtida tjänsterna utformas anges i 

ärendet dock både kunna vara ett stöd i arbetet med att skapa tillgänglighet till 

Renovas service och en risk för minskade möjligheter till likvärdig service för 

invånarna i alla ägarkommuner. Risken bygger på att bastjänster som är för 

tvingande kan innebära att möjligheterna till samverkan på lika villkor med 

samtliga ägarkommuner minskar. Det kan i sin tur indirekt påverka invånarnas 

möjligheter till service, baserat på kommuntillhörighet. 

När det gäller den ekologiska dimensionen har bolaget inte identifierat några 

särskilda konsekvenser utifrån den förslagna riktlinjen. 

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet 

Enligt Stadshus anvisning ska ett ärende innehålla en bedömning av ärendets 

principiella beskaffenhet1 med motiv till bedömningen. 

Vi har noterat att ärendet inte innehåller en bedömning av ärendets principiella 

beskaffenhet. Det finns inte heller någon rubrik för denna bedömning. Att 

ärendet inte innehåller en sådan bedömning följer sannolikt av att det handlar 

om ett remissvar, som enbart syftar till att redogöra för styrelsens synpunkter på 

en föreslagen riktlinje. Det är samtidigt viktigt att bolaget följer Stadshus an-

visning och i alla ärenden, inklusive remissärenden, bedömer och motiverar 

deras eventuella principiella beskaffenhet. 

 

 

1 Kommunallagen 10 kap. 3 §. 
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2.6.2 Bedömning 

Vi konstaterar att bolaget under 2020 har tagit fram och börjat tillämpa en mall 

för tjänsteutlåtanden som bygger på Stadshus anvisning för ärendeberedning 

och stadens gemensamma tjänsteutlåtandemall. Utifrån stickprovsgranskningen 

av ett remissvar bedömer vi att ärendet i allt väsentligt följer anvisningen och 

mallen. Mindre avvikelser har noterats när det gäller rubrikutformningen, vilket 

uppges bero på att handläggaren i ärendet har valt att ta bort rubriker i bolagets 

ärendemall (inklusive rubriken om ärendets principiella beskaffenhet). Enligt 

bolaget ska rubriker inte tas bort i ärendemallen, vilket kommer att förtydligas i 

instruktionen. Vi bedömer samtidigt att det kan ta tid för den här typen av 

förändrade arbetssätt kopplat till ärendeberedning att, fullt ut, få genomslag i 

organisationen. Som ett led i implementeringen är det viktigt att handläggare får 

bra stöd och förutsättningar i beredningen av ärenden till styrelsen.  

Lekmannarevisorerna bedömer sammanfattningsvis att styrelsen har stärkt följ-

samheten mot Stadshus anvisning för ärendeberedningen. Rekommendationen 

bedöms därför vara omhändertagen. 

2.7 Uppföljning av systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll 

Lekmannarevisorerna granskade 2018 system för styrning, uppföljning och 

kontroll. Vi bedömde att styrelsens och den verkställande direktörens interna 

styrning och kontroll i några delar inte var ändamålsenlig och tillräcklig samt 

avvek mot gällande riktlinjer. Utifrån granskningen bedömde vi att arbetet 

kunde förbättras inom följande områden: 

• Det var svårt att tolka resultatet samt utläsa vilka slutsatser som drogs 

av kontrollerna i den interna kontrollplanen varför det var svårt att 

verifiera om de riskreducerande åtgärderna/kontrollaktiviteterna hade 

fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

• I årsrapporten för 2017 lämnades inte någon bedömning om systemet 

för styrning, uppföljning och kontroll fungerade på ett betryggande sätt. 

Utöver dessa förbättringsområden noterade vi att det i bolagets Anvisning för 

intern styrning, uppföljning och kontroll saknades information om styrelsens 

årliga utvärdering av systemet. Vi noterade även, utifrån dokumentationen av 

utförda stickprov, att sambanden mellan risk och utförd kontroll i intern 

kontrollplanen behövde tydliggöras. 

Granskningen resulterade i att vi riktade följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

Under 2019 följde vi upp rekommendationen genom intervjuer, dokument-

studier samt stickprov av två kontroller i bolagets intern kontrollplan för 2019. 
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Utifrån denna granskning noterade vi att bolagets anvisning för intern styrning, 

uppföljning och kontroll reviderats så att det framgår att styrelsen årligen ska 

utvärdera systemet för styrning, uppföljning och kontroll och att den stads-

gemensamma bedömningsmallen ska användas i bedömningen. Styrelsen 

utvärderade systemet under oktober 2019 och utvärderingen styrelse-

behandlades därefter vid sammanträdet den 25 november 2019. 

Gällande bedömningen i årsrapporten om systemet för styrning, uppföljning och 

kontroll har fungerat på ett betryggande sätt visade granskningen att en sådan 

bedömning planerades att lämnas från och med årsrapporten för 2019.  

Den uppföljande granskningen visade att det fortsatt var svårt att tolka resultatet 

och utläsa vilka slutsatser som dragits av kontrollerna i intern kontrollplanen för 

2019. Vi bedömde att det inte gick att verifiera om riskreducerande åtgärder 

hade fungerat på ett tillfredsställande sätt eller inte. Vi bedömde samtidigt att 

intern kontrollplanen för 2020, som antogs av styrelsen den 23 september 2019, 

till viss del fått en mer ändamålsenlig utformning, även om dess åtgärder och 

kontroller i stor utsträckning bygger på konstaterade brister i verksamheten, 

snarare än risker som ännu inte har inträffat. 

Sammanfattningsvis bedömde vi att styrelsen vidtagit åtgärder för att stärka 

följsamhet mot stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, men att 

delar av de brister som framgick av 2018 års granskning inte hade omhänder-

tagits. Lekmannarevisorerna bedömde därför att rekommendationen kvarstod. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom intervjuer, dokumentstudier samt 

stickprov av två åtgärder respektive kontroller i intern kontrollplanen för 2020.  

2.7.1 Iakttagelser 

2.7.1.1 Bedömning i årsrapporten för 2019 

Vi har noterat att styrelsen i årsrapporten för 2019, som antogs den 7 februari 

2020, har redovisat resultatet av den utvärdering av systemet för styrning, 

uppföljning och kontroll som genomfördes den 23 oktober 2019. Det framgår 

att det finns förbättringspotential inom vissa områden, bland annat att styrelsen 

mer regelbundet vill följa en del ärenden såsom större investeringar och intern 

kontrollplanen. Ett annat förbättringsområde som lyfts fram är att bolagets risk-

analys kan göras mer övergripande utifrån verksamhetens alla risker.  

Det framgår av årsrapporten att styrelsen, vid sammanträdet den 25 november 

2019, har beslutat att 2019 års intern kontroll har varit tillräcklig och att det 

aktuella systemet för intern kontroll är tillräckligt effektivt. Bedömningen 

bygger, utöver utvärderingen, bland annat på koncernens övergripande risk-

analys, resultatet av interna kontroller 2019 och externa revisorers iakttagelser. 
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2.7.1.2 Uppföljning av intern kontrollplanen för 2020 

Intern kontrollplanen för 2020 följdes upp av styrelsen den 23 september. 

Uppföljningen har sammanställts och presenterats av Renovas hållbarhetschef 

som samordnar intern kontrollarbetet. 

Av det skriftliga underlaget framgår vilka kontroller som har genomförts. Det 

framgår även vilka riskreducerande åtgärder som helt eller delvis har genom-

förts till och med september 2020 samt vilka åtgärder som senast kommer 

genomföras helt eller delvis under december 2020. För de åtgärder som inte 

kommer att genomföras, eller som enbart delvis kommer att genomföras, till 

och med december kommenteras anledningen till detta särskilt.  

Av uppföljningen framgår att samtliga kontroller har genomförts eller kommer 

att genomföras under 2020. De flesta åtgärderna som planerats att genomföras 

under 2020 har även eller kommer även att genomföras under 2020.  

Vi har noterat att resultatet och slutsatserna av kontrollerna och åtgärderna inte 

framgår i det skriftliga uppföljningsunderlaget. Utifrån genomförda kontroller 

görs ingen verifiering av om införda åtgärder har haft avsedd effekt. 

2.7.1.3 Stickprovsgranskningen 

Vi har tagit stickprov på två riskreducerande åtgärder respektive kontroller i 

intern kontrollplanen för 2020. Vi har granskat hur åtgärderna och kontrollerna 

har genomförts och dokumenterats inom uppföljningen av intern kontrollplanen. 

Samtliga granskade åtgärder och kontroller hade, enligt uppföljningen till 

styrelsen, genomförts till och med september. 

Stickprov 1 

Den första åtgärden och kontrollen avser det riskområde som i intern kontroll-

planen benämns Medarbetarenkät. Inom området beskrivs risker som bolaget 

har identifierat utifrån svaren på genomförd medarbetarenkät. Dels att för hög 

andel av medarbetarna (10 procent) anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

särbehandling, dels risk för att medarbetare slutar då 18 procent av personalen 

anger att de kan tänka sig att gå vidare till andra uppdrag.  

För att åtgärda de identifierade riskerna hänvisas i intern kontrollplanen till en 

separat handlingsplan. Kontrollerna består dels av ledningens uppföljning av 

handlingsplanen, dels av medarbetarenkäten 2021. Den förstnämnda kontrollen 

omfattas av denna stickprovgranskning.  

Av intervju med bolagets hållbarhetschef framgår att det inom ramen för 

uppföljningen av intern kontrollplanen 2020 inte har gjorts någon särskild 

dokumentation av hur åtgärden och kontrollen har genomförts. Personen har 

dock muntligen följt upp arbetet genom ett möte med koncernens HR-chef. 

Granskningen har visat att den riskreducerande åtgärden inte består av en 

separat handlingsplan (som kan utläsas av intern kontrollplanen) utan flera 

handlingsplaner och aktiviteter som följer av resultatet i medarbetarenkäten. 
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Planerna följs upp på affärsområdesnivå och i koncernledningen. Vi har bland 

annat noterat att koncernledningens handlingsplan avseende aktiviteter utifrån 

medarbetarenkäten har följts upp vid strategiledningsgruppsmöten i januari och 

augusti 2020. Vi har även noterat att enkätresultatet och behovet av åtgärder har 

behandlats inom ramen för Renovas arbetsmiljökommitté.   

Stickprov 2 

Den andra åtgärden och kontrollen avser det riskområde som i intern kontroll-

planen benämns Omvärlds- och strategirisker. En risk som har identifieras är att 

Renovas ekonomistyrningsmodell ej fullt ut är anpassad till behov. Det framgår 

att risken kommer att åtgärdas genom ett projekt som syftar till att införa en ny 

ekonomistyrningsmodell. För kontroll av åtgärden hänvisas till projektmålen.  

Granskningen har visat att det, inom ramen för uppföljningen av intern kontroll-

planen 2020, inte har gjorts någon särskild dokumentation av hur åtgärden och 

kontrollen har genomförts. Hållbarhetschefen har dock genom ett möte med 

koncernens ekonomichef (som är ordförande för projektets styrgrupp) följt upp 

det aktuella projektarbetet muntligen. 

Enligt uppgift finns projektet dokumenterat i sin helhet. Den första fasen har 

avslutats och fas två har påbörjats. Modellen som projektet syftar till att införa 

beräknas börja implementeras under 2022. Den dokumentation som finns 

kopplat till själva kontrollen av åtgärden är minnesanteckningar från projektets 

styrgruppsmöte i juni 2020, där bland annat förslag till reviderade projektmål 

för den andra fasen behandlades. Av intervjun framgår att det, utifrån ovan-

nämnda avstämning mellan hållbarhetschefen och ekonomichefen, kunde 

konstateras att projektet genomfördes enligt plan och att arbetet fungerade bra. 

Eftersom projektet pågår har ännu inga slutsatser kunnat dras av kontrollen. 

2.7.1.4 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2021 

Den 25 november antog styrelsen bolagets samlade riskbild och intern kontroll-

plan för 2021, som består av ett dokument. Vi har noterat att väsentliga risker 

som följer av genomförda riskanalyser har kopplats till intern kontrollplanen för 

2021. För risker som bedöms behöva hanteras beslutar styrelsen om risk-

reducerande åtgärder. Motsvarande risker följs upp genom kontroller i intern 

kontrollplanen. De består ofta av att kontrollera om beslutade åtgärder för att 

minska riskerna har genomförts enligt plan. Det framgår även vem som 

ansvarar för att genomföra åtgärderna respektive kontrollerna. 

2.7.2 Bedömning 

Lekmannarevisorerna bedömer att det har skett förbättringar när det gäller 

styrelsens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Vi bedömer att den av 

styrelsen fastställda samlade riskbilden respektive intern kontrollplanen för 

2021, som utgörs av ett dokument, har utvecklats ytterligare och fått en ännu 

mer ändamålsenlig utformning än tidigare.  
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Vi bedömer att det har skett ett relevant arbete med de åtgärder och kontroller i 

2020 års intern kontrollplan som vi har granskat särskilt. Uppföljningen av 

intern kontrollplanen till styrelsen visar även på ett tydligt sätt vilka åtgärder 

och kontroller som har genomförts och vilka som återstår. Vi bedömer samtidigt 

att det fortsatt är svårt att tolka resultatet och utläsa vilka slutsatser som har 

dragits av genomförda kontroller. 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska den 

samlade riskbilden beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker 

och nya åtgärder som behöver vidtas. Intern kontrollplanen ska upprättas utifrån 

den samlade riskbilden och innehålla de områden/processer som ska granskas 

särskilt under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda 

åtgärder har fått avsedd effekt. Det kan konstateras att det, inom ramen för 

styrelsens uppföljning av intern kontrollplanen 2020, inte framgår om införda 

åtgärder har fått avsedd effekt. Det vill säga om åtgärderna bedöms ha bidragit 

till att minska identifierade risker. Vi bedömer att en sådan verifiering rimligen 

kräver att resultatet och slutsatserna av genomförda kontroller dokumenteras. 

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i vissa delar 

har omhändertagit rekommendationen men att genomförda kontroller i intern 

kontrollplanen behöver dokumenteras samt ligga till grund för verifiering av om 

införda riskreducerande åtgärder har fått avsedd effekt. Vi bedömer därför att 

rekommendationen kvarstår: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

2.8 Uppföljning av inköp och upphandling 

PwC granskade 2019, på uppdrag av Stadsrevisionen, inköp och upphandling 

vid bolaget. Syftet med granskningen var att bedöma om: 

• styrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om 

upphandling inom försörjningssektorn (LUF), stadens regelverk och 

eget regelverk avseende inköp och upphandling 

• det förekommer otillåtna direktupphandlingar hos styrelsen 

• direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och stadens 

riktlinjer, bland annat avseende hur konkurrens tillvaratas och 

dokumentation upprättas 

• styrelsen uppvisar en god följsamhet mot gällande ramavtal (stads-

gemensamma och verksamhetsspecifika) 

• styrelsen har ändamålsenliga kontrollaktiviteter för att säkerställa 

följsamhet mot gällande regelverk inom området samt för att säkerställa 

följsamhet mot ramavtal 

• inköpsorganisationen är utformad på ett ändamålsenligt sätt avseende 

beställarnas ansvar och befogenheter och om det ges stöd, utbildning 

och information för att genomföra och dokumentera upphandlingar, 

inköp och avrop i enlighet med gällande riktlinjer. 
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Granskningen visade på flera brister i hanteringen av direktupphandlingar, i 

synnerhet gällande dokumentationskrav och krav på tillvaratagande av 

konkurrens. Det noterades även brister när det gäller att kontrollera leverantörer 

avseende skatter och avgifter. I granskningen identifierades en otillåten direkt-

upphandling över direktupphandlingsgränsen i LUF, som borde ha annonserats i 

enlighet med lagstiftningen. En annan brist som noterades var att direkt-

upphandlingar av varor och tjänster av liknande slag som genomförs i verk-

samheten under året inte sammanräknas för att säkerställa att inköpen inte 

sammantaget överskrider direktupphandlingsgränsen. 

Det konstaterades att bolaget uppvisar en god ramavtalstrohet, det vill säga en 

god följsamhet till gällande stadsgemensamma och verksamhetsspecifika ram-

avtal. Inköpsorganisationen ansågs vara utformad på ett ändamålsenligt sätt. 

Utifrån granskningen bedömde lekmannarevisorerna sammantaget att styrelsen 

behöver förbättra följsamheten mot upphandlingslagstiftningen, stadens regel-

verk och eget regelverk avseende inköp och upphandling. Följande 

rekommendation lämnades: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att omhänderta de brister som 

har identifierats utifrån granskningen samt säkerställa att inköps- och 

upphandlingsarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom att ställa frågor till bolaget, med 

utgångspunkt i styrelsens yttrande. 

2.8.1 Iakttagelser 

Styrelsen har under 2020 inkommit med ett yttrande om hur bolaget avser att 

omhänderta rekommendationen. Där framgår att en reviderad inköpshandbok 

kommer att implementeras under 2020. Rutinen för direktupphandlingar har 

särskilt beaktats, och den omarbetade rutinen tydliggör krav på konkurrens-

utsättning av inköpsuppdrag samt dokumentationen av genomförda uppdrag. 

Det framgår vidare att ett led i arbetet med att stärka följsamheten mot lag-

stiftningen är att organisatoriskt minska antalet beställare och att samtidigt 

utöka utbildningsinsatserna för beställarna. 

Av kommunikationen med bolaget framgår att inköpsenheten under året har 

behövt prioritera bort slutförandet och implementeringen av den nya inköps-

handboken. Skälet uppges vara att enheten under året har behövt fokusera på 

annonserade upphandlingar. Enligt uppgift är den nya inköpshandboken fram-

tagen men inte fastställd. Implementering kommer att ske under 2021. Vi har 

även noterat att det inte har vidtagits några åtgärder för att minska antalet be-

ställare i organisationen under året.  

Antalet beställare är samma som tidigare men kommer enligt uppgift att ses 

över under 2021. Om utökade utbildningar för beställare krävs kommer detta att 

ske i samband med implementeringen av den reviderade inköpshandboken. 

603



 

 

 

Stadsrevisionen 35 (38) 

Revision  

 2021-01-19 

Granskningen har samtidigt visat att det har skett andra förbättringar avseende 

arbetet med direktupphandlingar. Enligt uppgift från bolaget har behovet av att 

stödja verksamheten i direktupphandlingar uppmärksammats och merparten av 

dessa inköp har centraliserats till inköpsenheten. En resurs har avsatts på halvtid 

för att genomföra inköp som betraktas som direktupphandlingar och för att 

stötta andra beställare i organisationen gällande detta. Rutinen för att lägga upp 

nya leverantörer och att bedöma deras status har även flyttats från redo-

visningsenheten till inköpsenheten, vilket bolaget anser har bidragit till att 

stärka kontrollen kring direktupphandlingar och upplägg av nya leverantörer. 

Direktupphandlingsrutinerna uppges ytterligare ha stärkts genom att inköp upp 

till 50 000 kronor behöver föregås av leverantörskontroll. Bedömningen kan 

endast ske av inköpsenheten. Direktupphandlingar som överstiger 50 000 

kronor men understiger direktupphandlingsgränsen ska dokumenteras i ett sär-

skilt dokument, där följande information anges: att minst tre leverantörer har 

tillfrågats, belopp samt motiv till varför en direktupphandling har skett och 

varför en leverantör har valts. Uppdraget och den valda leverantören 

kontrolleras av inköpsenheten. 

2.8.2 Bedömning 

Vi bedömer, utifrån de uppgifter som bolaget har lämnat, att åtgärder har vid-

tagits för att framför allt stärka den interna kontrollen av direktupphandlingar. 

Vi ser särskilt positivt på att rutinerna för att dokumentera inköp som under-

stiger direktupphandlingsgränsen har stärkts. Det är viktigt att bolaget, som ett 

led i arbetet med att stärka den interna kontrollen av direktupphandlingar, säker-

ställer att separata inköp av liknande varor och tjänster sammanräknas under 

året så att inköpen inte sammantaget överstiger direktupphandlingsgränsen. 

Vi konstaterar att fastställandet och implementeringen av den nya inköpshand-

boken, som styrelsen har lyft fram som en central åtgärd för att omhänderta 

rekommendationen, inte har genomförts under 2020 utan har flyttats fram till 

2021. Vi bedömer att bolaget behöver fastställa inköpshandboken och påbörja 

implementeringen. Rekommendationen bedöms därför kvarstå: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att omhänderta de brister som 

har identifierats utifrån granskningen samt säkerställa att inköps- och 

upphandlingsarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk. 

  

604



 

 

 

Stadsrevisionen 36 (38) 

Revision  

 2021-01-19 

3 Lekmannarevisorernas uppdrag och 
rapportering 
 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. 

Lekmannarevisorer är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige ur 

gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen. Lekmannarevisorerna har  

ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av 

kommunen. I Göteborg utses i regel två lekmannarevisorer för varje bolag. 

Revisorerna är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och 

därigenom indirekt också för medborgarna.  

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning redovisas i gransknings-

rapporter och granskningsredogörelser. 

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera bolag 

och nämnder. Dessa redovisas löpande under året till kommunfullmäktige i 

revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar den 

granskning som gjorts i kommunen under det aktuella året. 

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen 
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Stadsrevisionen 37 (38) 

Revision  

 2021-01-19 

4 Språkbruk och revisionstermer 
 

När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta rekommendationer 

till de granskade nämnderna och bolagen. Ibland lämnar de även revisionskritik. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. 

Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 

allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom begreppen erinran eller 

anmärkning. Anmärkning är allvarligast. När det gäller nämnderna kan en 

anmärkning lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder som nämnden eller 

bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer. 
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www.goteborg.se/stadsrevisionen 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/892
2021-02-05

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Information om uppföljning av internkontrollplan 2020 för 
Stenungsundshem AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om Stenungsundshem AB:s uppföljning av 
internkontrollplan 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Det är en del 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Kommunstyrelsen får härigenom information om att Stenungsundshems AB:s styrelse, den 12 
februari 2021, godkänt uppföljningen av 2020 års interna kontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-05 
Uppföljning Intern kontroll 2020 - Stenungsundshem AB 
Protokoll Stenungsundshem AB:s styrelsemöte 2021-02-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
Beslut skickas till 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
ted.larnhem@stenungsundshem.se 
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Utvärdering av internkontrollplan 2020 Stenungsundshem  
 
1. Inledning 

Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att Stenungsundshem uppnår de mål som satts upp 
inom ramen för ägardirektivet. Internkontrollplanen ska ses som ett medel för att uppnå målen och 
inte som ett mål i sig. 
 
I första hand kan internkontrollplanen beskrivas som ett verktyg för styrelsen i arbetet med att ha en 
överblick över allvarligare risker i verksamheten, hur dessa förebyggs och hur ansvaret för kontroll av 
riskfaktorerna fördelas i organisationen. 
 
 

2. Metodbeskrivning 

Riskanalysen har inneburit att vi först identifierat möjliga ogynnsamma händelser. Dessa kan vara 
externa (exempelvis ekonomiska, affärsmässiga, politiska, ”acts of God”) eller interna (exempelvis 
tekniska eller personrelaterade)  

Efter detta har vi bedömt sannolikheten för respektive händelse och dessutom konsekvenserna 
/skadorna för företaget om de skulle inträffa. Detta ur olika vinklar som exempelvis ekonomisk skada 
eller förtroendeskada. 

Metoden vi använt för att beskriva graden av risk respektive hur allvarliga konsekvenser riksbilden 
skulle få om den blev verklighet, kan beskrivas i denna matris: 
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3. Riskfaktorer och åtgärder 
 

Mål/område/ 
process 

Riskbild Ri
s
k 

Ko
nse
-
kve
ns 

Åtgärd Ansv
arig 

Utförare Utvärdering 2020 

Erbjuda 
bostäder åt 
alla oavsett 
ålder, 
ursprung och 
hushållstyp 

Skriftliga regler 
för lägenhets-
uthyrning följs 
ej. 

1 4 Stickprov tas 
regelbundet för att 
tillse att regelverket 
följs. 

VD UC Kontroll utförd utan 
anmärkning av 
Uthyrningschef 

Ifrågasättande 
av antal lgh till 
IFO/integration 

1 2 Ingen åtgärd för 
närvarande. 

- - Beslut tas årligen 
gällande antalet 
bostäder till EFN vid 
styrelsemöten. 

Stabila 
trygga 
bostadsområ
den och ta 
socialt 
ansvar Segregation 

medför 
otrygghet  
(Social och 
etnisk) 

4 4 *Årlig avrapportering 
från samarbetet med 
IFO/Integration. 
*Årlig avrapportering 
av HiU verksamhet. 
 
*Avrapportering av 
samarbete med 
Polisen vid 
styrelsemöten 
 

UC 
 
 
VD 
 
 
VD 

UC 
 
 
VD 
 
 
VD 
 
 
 
 
 

*Handlingsplan för 
minskad 
segregation följs. 
*HiU:s arbete till 
viss del pausat pga 
Pandemin. 
*Sker löpande, vid 
behov. 

Högre 
räntor/konjunkt
ur 

2 4 Finanspolicy 
revideras årligen. 
Återrapport via AGL-
rapporter av VD 1 
gg/tertial 

VD EC *Finanspolicy 
avstämd inför 2020. 
*AGL-rapportering 
gjord. 

 

Hållbar 
ekonomi med 
låg risk 

Vikande 
efterfrågan 

1 3 Ingen åtgärd för 
närvarande 

- - Rapporteras via 
statistik månadsvis. 
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Upphandlings-
brister  
(exempelvis 
kvalitetssbriste
r, mutor m.m) 

3 4 *Upphandlings- och 
inköpspolicy- revide-
ring vartannat år av 
policy och rutiner. 
*Samarbete med 
kommunens 
upphandlingsenhet. 
*Rutiner för kontroll 
av entreprenörer 
samt uppföljning av 
dessa. 

VD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC 
 
 
 
FC 
 
 
FC 

*Vi använder oss av 
kommunens 
upphandlingspolicy.  
*Upphandlingar 
sker i huvudsak i 
samarbete med 
kommunens 
upphandlingsenhet 
*Revidering av 
Stenungsundshems 
interna inköps- och 
upphandlingspolicy 
görs under 2021. 
 

Ekonomiska 
och 
skattemässiga 
spelregler 
ändras 

3 2 Följer utvecklingen 
och bevakar via 
SABO samt 
oberoende expertis. 

VD EC U.a. 

Överinvesterin
g 

1 4 Långsiktig ekonomisk 
planering med hjälp 
av bibehållna 
soliditets-mått. 
Avrapporteras genom 
affärsplan och 
budgetarbete. 

VD EC Har rapporterats 
utan anmärkning. 

Miljömässiga 
val 

Stagnerande 
eller ökande 
miljöbelastning 

2 3 *Följer uppsatta mål 
för medieförbrukning. 
*Miljö- och 
energieffektiv 
nybyggnation. 
* Information om 
källsortering m-m 

FC FC 
 
 
 
PC 
 
 
MC 

* Deltagare i 
Almmännyttans 
klimatinitiativ, med 
dess uppsatta mål.. 
*fokus på 
miljöeffektiv 
nyproduktion 
*Aktiv 
kommunikation 
kring avfall. 
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Bidra till 
regional 
tillväxt 

Låg eller ingen 
nybyggnation, 
dvs 
underinvesteri
ng 

1 4 Långsiktig ekonomisk 
planering med hjälp 
av bibehållna 
soliditets-mått. 
Avrapporteras genom 
affärsplan och 
budgetarbete. 

VD EC Utan anmärkning 

Plötsliga och 
oförutsedda 
händelser 

Fjärrvärme/el/
VA levereras ej 
(vinter) 

 

2 3 Årlig uppdatering av 
akutgruppens 
handlingsplan 
 

VD FC Uppdaterad 
180905. 

 Dödsfall/sjukdo
m bland 
nyckelpersoner 

1 3 Beredskapsplan 
upprättad 2017, som 
innefattar 
förberedelse för 
dessa händelser. 

VD FC Uppdaterad  
180905. 

Felaktiga 
utbetalningar 

2 4 Attestinstruktion VD EC Utan anmärkning. 
Instruktion 
kontinuerligt 
uppdaterad. 

Missvisande 
redovisning 

2 3 Aktiv löpande 
ekonomiuppföljning 
varje styrelsemöte. 
Årlig avstämning med 
revisionen. 

VD EC Rapporterat u.a 

Styrelsens 
ansvar att 
bokföring, 
medelsför-
valtning och 
ekonomiska 
förhållanden i 
övrigt 
kontrolleras 

Felaktig skatte-
redovisning 

2 4 Årlig avstämning med 
skatteexpert. 

VD EC Rapporterat u.a 

Styrelsens 
uppgift att 
kontrollera 
delegation 

Obehörigt 
beslutsfattande 

2 4 Skriftlig 
delegationsordning 
samt återrapportering 
av delegationsbeslut 

Ordf. VD Instruktion 
kontinuerligt 
uppdaterad. 
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4. Årlig uppföljning 
Internkontrollplanen ska följas upp vid styrelsens möte i september/oktober enligt styrelsens 
arbetsordning. Under samma tillfälle revideras och antas internkontrollplan för nästkommande år. 
Detta rapporteras till Stenungsunds kommun. 
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Protokoll från styrelsesammanträde Stenungsundshem AB 

 

Datum: 2021-02-12 

 

§ 10. Internkontrollplan, uppföljning 2020 
Stenungsundshems internkontrollplan för 2020 har granskats och godkänts av styrelsen och 
tjänstemännen gemensamt arbete. 

 

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna uppföljningen av 2020 års internkontrollplan 
(bilaga 1) 

- Protokollet anses vara omedelbart justerat

614



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/892
2021-02-05

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Information om uppföljning av internkontrollplan 2020 för 
Stenungsund Energi AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om Stenungsund Energi AB:s uppföljning av 
internkontrollplan 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Det är en del 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Kommunstyrelsen får härigenom information om att Stenungsunds Energi AB:s styrelse, den 
9 december 2020, godkänt uppföljningen av 2020 års interna kontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-05 
Uppföljning Intern kontroll 2020 - Stenungsund Energi AB 
Protokoll Stenungsunds Energi AB:s styrelsemöte 2020-12-09 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
Beslut skickas till 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
erland.astorsson@stenungsundsenergi.se  
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Uppföljning internkontroll 2020   

Stenungsunds Energi & Miljö AB 
 

Ekonomi 
 

Process Riskanalys Kontroll- 

moment 

Kommentar Negativ 

avvikelse 

Förbättrings- 

åtgärd 

Status Slutdatum 

Resultat och   
budgetuppföljning 

Att intäkter och kostna-
der följer budget 

 Jämföra resultat och prog-
nos månadsvis mot budget 

Avvikelse sker inom 
acceptabla nivåer. 
Resultat och prognos 
rapporteras till styrel-
sen sex gånger per år 

Ingen avvikelse     

Leverantörs-  
betalningar 

Att felaktig utbetalning 
sker genom felaktig 
beställning av medarbe-
tare eller felaktig debi-
tering av leverantör 

 Insyn i varandras verksam-
hetsområde. Samtliga leve-
rantörsfakturor kontrolleras 
och attesteras av minst två 
personer i ekonomisystemet  
och vid utbetalningstillfället 
via banken (Nordea)  

      

Kundfakturor Att kunder debiteras för 
lite eller för mycket 

 Kundhanteringssystemet 
Elvira gör en rimlighetskon-
troll och varnar vid större 
avvikelser. Manuell kontroll  

”mina sidor” har lanse-
rats vilket underlättar 
för kund att kontrollera 
och för vår dialog med 
kund 

Ca 5 kunder/mån 
betalar av misstag 
både pappersfak-
tura och via auto-
giro  

 Ny fakturalayout   Pågående 
PD 

2021-12-31 
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Personal 
 

Process Riskanalys Kontroll- 

moment 

Kommentar Negativ 

avvikelse 

Förbättrings- 

åtgärd 

Status Slutdatum 

Lönehantering Otillbörlig löneutbetal-
ning 

 Närvaroregistrering, Tidrap-
port, Genomgång av all-
männa avtal och avtalad lön  

      

Hälsa Ohälsa bland personal  Frånvarostatistik, Medarbe-
tarsamtal, Årlig hälsokon-
troll på företagshälsan, 
Rutin för uppföljning av  
hälsostatistik  

Förebyggande friskvård 
bedrivs genom frisk-
vårdsbidrag, tid för 
motion och träning på 
arbetstid, hälsoutma-
ningar, trivselaktivite-
ter, medarbetarsamtal 

Coronapandemin 
har försvårat 
genomförande av 
trivselaktiviteter 
och samvaro. 
Medarbetarsamtal 
har ej ännu utförts 
för alla under 
2020. 

 Hitta nya former 
för trivselaktivite-
ter och samvaro.  

CN  

Utbildning Personal har ej relevant 
eller nödvändig kunskap 

 Utbildningsplan, medarbe-
tarsamtal  

Utbildningsplan uppda-
teras fortlöpande på 
individnivå efter lag-
krav, behov och per-
sonliga önskemål 
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Verksamhet 
Process Riskanalys Kontroll- 

moment 

Kommentar Negativ 

avvikelse 

Förbättrings- 

åtgärd 

Status Slutdatum 

Mätinsamlingar Felaktiga värden inne-
bär felaktig debitering. 
Uteblivna värden 
innebär preliminärde-
bitering.  

 

 Regelbunden manuell kon-
troll av aktuella mätvärden i 
mätvärdesinsamlingssystemet 
Mcom. Manuell rimlighetsbe-
dömning. 

Delar av befintligt 
signalkabelnät är slitet 
och medför tillfälliga 
avbrott. Utbyggnad av 
nytt trådlöst system 
pågår. 

Larm från Mcom vid 
felaktig mätare. 

Nätverkskabel 
saknas till 4 abon-
nenter.  

 Utbyggnad av 
trådlös överföring. 

Pågående 
FO 

2021-12-31 

Leverantörsavtal Bristfälliga upphand-
lingsrutiner 

 Avtalsuppföljning. Kontinuer-
lig konkurrensutsättning av 
leverantörer.  

Genom medlemskap i 
Sinfra (svensk inköps-
central för infrastruk-
tur) finns tillgång till 
ramavtal. Vid egna 
större upphandlingar 
används Kommunens 
upphandlingsenhet. 

Svåröverskådlig 
avtalsjournal 

 Registrera samt-
liga ingångna avtal 
i ekonomisyste-
mets avtalsmodul 

Pågående 
EA 

2021-06-30 

Energileveranser Felaktigt bränsleval  Kontinuerlig driftövervakning  Krångligt system 
för kapacitetsbok-
ning av gasnät 

 Årlig genomgång 
av bokningsregler 

Klar 2020-08-31 

Lagar Lagöverträdelse  Revisioner av EY, BVQI, Gbg 
stad, Miljö o hälsa, Swedac, 
Kiwa, WSP, AFRY.  
Egenkontroll och uppföljning 
inom HMS. 

Abonnemang på Hogia 
affärssystem, Tholin & 
Larsson och HMS-
lagbevakning innehål-
ler löpande informat-
ion om nya lagar. Lag 
och Rätt, AFS, reviso-
rer 
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Arbetsmiljö Skador/olyckor och 
ohälsa på personal 

 Riskbedömning, Skyddsrond, 
Uppföljning av tillbud och 
olycksfall, Företagshälsovård 

Systematiskt arbets-
miljöarbete sker fort-
löpande, Säkerhets-
info till entreprenörer  

Riskbedömningar 
saknas för vissa 
moment 

 Rutin för riskbe-
dömningar tydlig-
görs bland perso-
nalen 

Pågående 
CN 

2021-06-30 
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S7ENUNGSUNS/ ENERGI 

Protokoll 2020-12-09 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Onsdagen den 28 
oktober 2020, kl 14:10-16:45. 
Plats: Hantverkaregatan 32 och videouppkoppling genom Teams 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson 

Lennart Svensson 
Kjell Stahre (Teams) 
Jesper Lundblad (Teams) 
Mats Gjertz (Teams) 

Närvarande ersättare 
Bertil Olsson (Teams) 
Sanida Okanovic (Teams) 
Ingemar Hadartz (Teams) 
Ann-Marie Farkas (Teams) 
Anna-Karin Vernberg (Teams) 

s 
L 
ST 
e 
M 

s 
s 
L 
MP 
M 

Närvarande tjänstemän 
VD 
Ekonomi 

Erland Astorsson 
Pernilla Dahlqvist 

$1. Mötets öppnande 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

$2. hl av justerare och protokollförare 
Jesper Lundblad till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

$3. Föregående protokoll Beslut 
Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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STENUNGSUNOS WW ENERGI 

§ 4. Vd har ordet 

Arbetsmiljö & Hälsa 
Tillbud & Arbetsskada 
-Antal tillbud: 2 st 
-Antal olycksfall: 1st 

Sjuktal tom 2020-10-30 
-Andel sjukfrånvaro: 1,2 % 

-Frånvarotimmar: 157 timmar 

Corona 
Vd informerar om status och vilka åtgärder som bolaget vidtagit gällande covid-19. 

• Normal sjukskrivningsgrad 
• Funktionskontroller pausade, servicebesök efter behov 
• Möjlighet till videomöte 
• Avstämningsmöte med Energiföretagen var 14;e dag 
• Följer kommunens policy när det gäller ev. uppskov med betalningar 
• Riskbedömning med avseende på verksamhet och personalens hälsa och säkerhet görs fortlöpande 

efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Producerad energi tom september 
Abonnerad effekt 42 705 kW 
Antal anläggningar 
Producerad energi 
Restvärme 

1 391 st 
77 471 Mwh 
95,6% 

VD informerar om att Borealis har stängt ner LD5 och PE3 under delar av december pga brist på eten i 
Eurpoa. Det milda vädret och att vi får restvärme från Perstorp och primavärme från Borealis, gör att 
produktionen ändå går bra. 

Nösnäs I :89 m.fl. 
Projektet pågår till År 2021 och ca 88 % är klart. Anslutningarna installeras och faktureras i takt med att 
husen byggs. lnvesteringsprognosen är 2 500 tkr. 

olgárdsterassen Stenungsundshem 
Stenungsundshem bygger 2 nya hyreshus på Kolningsberget där Peab är byggherre. Bygget går snabbt och 
de är inkopplade och får värme from december. 

Nyborgsvägen 4- Sjögus 
Peab bygger för Sjögus Stenungsundsfastigheter AB ett nytt flerfamiljshus med 32 hyresrätter på 
Nyborgsvägen 4. Material är levererat och tidsplanen är 2021Q2. 

unkerödsvägen I O 
Anslutning av befintlig industrifastighet är klar. 
• Effekt 60 kW 
• Anslutningsavgift 
• Investering prognos 

70 tkr 
200 tkr 
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S7ENUNGSUNDOS O ENERGI 

Reparation och underhåll av kulvertnät 
Vd informerar om att alla underhållsarbeten är återställda och klara för i år. 

Byte av panna 63 
Den nya pannan som anlände den 11 november är installerad och driftsatt. Arbetet har löpt 
på bra och allt kommer att vara klart innan nyår. 

Vd informerar om 
l. From 1/9 har regeringen fattat beslut om att införa mer teknikneutrala energikrav i 

byggreglerna som i betydligt mindre grad styr valet av uppvärmningsform än 
tidigare. 

2. Fortsatt skattebefrielse för biogas 
3. Nya krav på certifierade pannoperatörer enlig AFS 2017:3. 

• För Stora Höga pannan träder detta i kraft i december 2020 
• För Stenungsundspannorna träder detta i kraft i december 2022 
• Detta innebar att våra drifttekniker fick utbildning och fick avlägga prov under 

november för att bli certifierade pannoperatörer. Alla våra drifttekniker blev 
godkända-Bra jobbat! 

4. I Nils Holgerssons rapport ligger vi på tredje plats gällande fjärrvärmepriset. 

$5. Ekonomi 

Resultatuppföljning tom november 
• Utfall 4 889 tkr 
• Prognos 
• Budget 

4 260 tkr 
4 473 tkr 

Nyckeltal 
• Res. Av nettoomsättningen 
• Soliditet 
• Obeskattade reserver 
• Latent skatteskuld 
• Likviditet 

11,87 % 
37,39 
66 025 tkr 
14 129 tkr 
7 952 tkr 

Vd går igenom resultat och berättar att energiintäkter minskar pga det varma vädret och att 
effektintäkterna ökar. Detta för att vi anslutit ett flertal större fastigheter under året. 

Vice ordföranden har önskemål om att se resultatet grafiskt, där det går att se tendenser i 
företaget. Vi undersöker detta. 

$ Stora Höga 
Vd informerar om att kommunen gör utredning om plankorsningen vid Kullens. Dialog förs mellan 
kommunen och trafikverket och beslut om vägen kommer i vår. 

§ 7 Uppföljning av årets internkontrollplan 

Vd går igenom uppföljningen av årets internkontrollplan och diskussioner fördes kring områdena. 
• Ekonomi 
• Personal 
• Verksamhet 
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STENUNGSUNDS 9 ENERGI 

§ 8 Mötestider Beslut 
Styrelsen beslutade att godkänna mötestider för år 2021 med rättning av onsdagen den 7 april till den 14 
april. Styrelsen bad också om att få alla tider på en Outlook kallelse. (Bifogar (1) uppdaterad mötestider 
2021) 

$9 Avslutning 
Ordförande tackade alla närvarande för årets arbete och önskade en GOD JUL! 

Justeras Protokollförare 

Lars-Ebbe Pettersson 

I 
Pernilla Dahlqvist 

Jesper Lundblad 

» 
623



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/93
2021-01-29

Helena Maxon Till kommunstyrelsen 
Administrativ chef 
 
 
Information om bokslut och måluppföljning överförmyndarnämnden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden, som är gemensam för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds 
kommuner, fastställer årligen mål för verksamheten i en verksamhetsplan och det görs 
kontinuerlig måluppföljning vid överförmyndarnämndens sammanträden. Efter årets slut 
redovisas bokslut och måluppföljning. I enlighet med samarbetsavtalet för den gemensamma 
nämnden ska eventuellt överskott alternativt underskott regleras efter bokslut.  
 
I bokslut och måluppföljning för Överförmyndarnämnden 2020 framgår att två av tre mål är 
uppfyllda och att det gjordes ett positivt resultat som uppgår till totalt 269 000 kr vilket 
medför en återbetalning till respektive kommun på 67 250 kr. 
 
Målet om att samtliga redovisningar skall vara färdiggranskade samma år som de inlämnas 
anses uppfyllt. Även målet om att ställföreträdare har max 8 ärenden samtidigt och bedöms 
vara rättrådiga är uppfyllt. 
 
Det mål som ej anses uppfyllt avser ”Biståndshandläggare/socialsekreterare inom 
samarbetskommunerna har kännedom om när det finns förutsättningar för att en person ska 
kunna få god man/förvaltarskap”.  
 
Enligt verksamhetsplanen skulle det genomförts ett informationstillfälle i varje kommun.  
På grund av Covid-19 och de restriktioner som finns har detta endast genomförts i 
Stenungsunds kommun. Övriga kommuner har erbjudits digitalt informationstillfälle som 
skjutits på till våren 2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför detta beslut inte någon konsekvens 
för barn. I överförmyndarnämndens grunduppdrag ingår att utöva tillsyn för att skydda 
minderåriga från rättsförluster samt tillse att förmyndarna följer föräldrabalkens regler kring 
förvaltning av omyndigas tillgångar. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/93
2021-01-29

Juridiska bedömningar 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29 
Överförmyndarnämndens beslut §14 2021-01-27 
Tjänsteskrivelse för ÖFN2021/ 3, daterad 2021-01-15 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.maxon@stenungsund.se
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67 250
Tjänsteskrivelse
2021-01-15

Dnr ÖFN 2021/3

Handläggaren                   Till Överförmyndarnämnden
Helena Maxon

Bokslut med måluppföljning för överförmyndarenheten 2020

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att enligt avtal återbetala Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 
67 250 kr per kommun för 2020. 

Sammanfattning av ärendet
2020 års resultat uppgår till 269 000 kr. Detta medför en återbetalning till respektive kommun på 
67 250 kr. En återbetalning om 67 250 kr ligger något högre än vad som prognostiserats under senare 
delen av 2020. 

Beskrivning av ärendet
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har sedan 2015 en gemensam 
överförmyndarnämnd och ett avtal där det framgår att värdkommunen, Stenungsund, är huvudman för 
den gemensamma nämnden. Nämnden har en egen organisation, överförmyndarenheten, som svarar 
för beredning och verkställighet av nämndens ansvarsområden. Organisationen är placerad i 
Stenungsund.  I avtalet framgår att eventuellt överskott återbetalas till respektive samarbetskommun i 
samband med bokslut. Verksamhetens mål, omfattning, inriktning, kvalitet och kostnader specificeras 
årligen i en verksamhetsplan samt budget för verksamheten. 

Måluppföljning 2020
Nedan redovisas en sammanställning över överförmyndarenhetens måluppfyllelse för målen som 
anges i enhetens verksamhetsplan 2020. Målen är tre stycken och utgår från rättssäkerhet, 
effektivisering och utveckling i verksamheten. 

Årsräkningar ska vara färdiggranskade under samma år de inlämnas
99, 8 % av årsräkningarna var färdiggranskade vid årsskiftet. Det återstår endast en årsräkning som ej 
är färdiggranskad där det pågår kommunicering kring anmärkning. Granskningen av samtliga 
årsräkningar var påbörjade 18/9 och 92 % av alla redovisningar var färdiggranskade sista september. 
Målet är uppfyllt.

Ställföreträdare har max 8 ärenden samtidigt samt bedöms vara rättrådiga 
Avstämning görs kontinuerligt så att ställföreträdare inte har fler än 8 uppdrag. Vid årsskiftet fanns det 
6 ställföreträdare som hade 7-8 uppdrag, resterande ställföreträdare hade färre uppdrag.
Kontroll av samtliga förordnade ställföreträdare har genomförts under året. Målet är uppfyllt. 
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Biståndshandläggare/socialsekreterare inom samarbetskommunerna har kännedom om när det finns 
förutsättningar för att en person ska kunna få god man/förvaltarskap.
Enligt verksamhetsplanen skulle det genomförts ett informationstillfälle i varje kommun. 
På grund av Covid 19 och de restriktioner som finns har detta endast genomförts i Stenungsunds 
kommun. Övriga kommuner har erbjudits digitalt informationstillfälle som skjutits på till våren 2021.
Målet kan därmed inte anses vara uppfyllt. 

Ekonomiskt resultat/analys
Budget 2020 var för 4 550 000 kr för den gemensamma förvaltningen (totala kostnader för personal, 
lokaler och administration).
En organisationsförändring skedde under 2019 vilket medfört att enheten numera endast bekostar 50% 
av chefslön och förstärkning har gjorts på handläggartjänst istället. Vidare har det varit lägre 
kostnader på grund av pandemin, bland annat på grund av färre utbildningsinsatser för 
ställföreträdarna och uteblivna utbildningar för medarbetarna. Därtill kommer lägre kostnader för 
telefoni, förbruknings- och kontorsmaterial jämfört med budgeterat. 
Resultatet för verksamheten ger ett totalt överskott om 269 000 kr (67 250 kr /kommun) vilket ligger 
något högre än prognostiserat. 

Verksamhetsberättelse 
2020 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktioner som finns till följd av denna 
pandemi.  Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har påverkats av detta och 
arbetssätt har behövt ändras.  

Under året som gått har nämnden haft 6 sammanträden (det fanns 7 inplanerade men ett ställdes in pga 
Covid restriktioner och få personärenden). Nämnden har beslutat i olika typer av myndighetsfrågor 
och ekonomiska frågor. Informationsärenden har förekommit på samtliga sammanträden med bland 
annat målavstämning, ekonomisk uppföljning samt för nämnden aktuella domar.

Jämförelsetabell: I tabellen anges exempel på antal olika typer av handläggningsärenden som 
hanterats inom enheten.

Ärenden / Beslut 2020
(6,25 åarb)

2019
(6,25 åarb)

2018
(6,2 åarb)

Antal personärenden/akter 1058 1109 1324

Granskade års- och sluträkningar 645 619 589

Arvodesbeslut 507 490 594

Byten av ställföreträdare 34 37 44

Antalet totalt hanterade personärenden under 2020 har varit 1058 och enheten har haft 6,25 
årsarbetare (varav 0,5 är chefstjänst). 
Detta gör att enheten hanterat ca 184 personärende/årsarbetare (handläggare och administratör) under 
2020. Antalet granskade års- och slutredovisningar har ökat något under året jämfört med föregående 
år. 
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Nedan visas enhetens antal ärenden vid årsskiftet varje år. Detta visar på ärendemängden en given 
tidpunkt på året:
2020    903 ärenden per 31/12    865 personakter per 31/12
2019    876 ärenden per 31/12    850 personakter per 31/12
2018    908 ärenden per 31/12    864 personakter per 31/12

Länsstyrelsens tillsyn
Länsstyrelsens genomförde den årliga inspektionen 15-20 maj 2020. Inspektionen inleddes med att 30 
stickprovsvis utvalda akter fysiskt hämtades in och granskades i Länsstyrelsens lokaler. 
I protokollet framgick bland annat att granskningen av det allmänna diariet och registret över 
ställföreträdarskap inte föranleder några påpekande och att akterna förefaller vara i god ordning.  
Överförmyndaren har underrättat Länsstyrelsen om sina mottagningstider i enlighet med 
förmynderskapsförordningen och lämnat in statistiken i tid. 

Framtid 
Pandemin och restriktionerna till följd av den medför förändrade arbetssätt vilket initialt kommer att 
medföra längre handläggningstider. Inkommande post behöver dagligen skannas in för att möjliggöra 
arbete hemifrån. Den handläggning som ska ske hemifrån behöver planeras och äldre handlingar 
behöver skannas in i verksamhetssystemet och vid återkomst till kontoret behöver handlingar skrivas 
ut och läggas in i akt samt postas.
Uppdragen där det behövs en god man eller förvaltare tenderar att bli mer komplexa vilket i sin tur 
innebär att det blir allt svårare att hitta ställföreträdare som har tillräcklig kompetens och som är 
villiga att åta sig uppdragen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-15

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner

Helena Maxon
Administrativ chef

Beslutet skickas till 
Lilla Edet
Orust
Tjörn
Stenungsund
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/217
2020-03-01

 
Erika Samuelsson Till kommunstyrelsen 
Kommunarkivarie 
 
 
Arkivreglemente för Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar arkivreglementet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Reglementet framtas för att kunna fastställa hur arkivhanteringen i Stenungsunds kommun ska 
organiseras och att närmare precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de 
bestämmelser som följer av lag eller förordning. 

Här ingår bland annat föreskrifter om arkivvård, gallring (förstörande av allmänna handlingar) 
och leveranser till kommunarkivet. 

I det nya arkivreglementet har bland annat ett förtydligande kring ansvarsfördelning gällande 
gallring gjorts. För övrigt har reglementet förenklats och det ger utrymme för 
arkivmyndigheten, som är kommunstyrelsen, att ta fram riktlinjer för en god arkivvård.   

Beskrivning av ärendet 
Bestämmelserna om informationshantering i offentlig förvaltning finns i arkivlagen, och 
arkivförordningen. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom 
kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. I detta reglemente 
fastställs hur arkivhanteringen i Stenungsunds kommun ska organiseras och preciserar 
närmare ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller 
förordning.  

Reglementet avses gälla för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter, juridiska 
personer, som kommunen har rättsligt inflytande över samt samägda bolag där vilka 
kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 
 
I reglementet beskrivs myndighetens ansvar, vad arkivmyndighetens roll är, hur handlingar 
samt arkiven inom kommunen ska hanteras och tillsynas. Det framgår även vad man menar 
med kommunarkiv och vad som ska finnas i arkiven. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/217
2020-03-01

Syftet med reglementet är att främja en kvalitativ, effektiv, rättssäker hantering av 
kommunens informationstillgångar för att kunna tillgodose behovet av information som 
behövs för: 

   1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
   2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
   3. forskningens behov. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Reglementet har framtagits med stöd av arkivlagen 16 §.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Arkivreglemente  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef 
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Inledning 
 
 
Den kommunala arkivvården regleras av bestämmelserna i arkivlagen (SFS 1990:782) samt 
arkivförordningen (SFS 1991:446). Därutöver gäller för den kommunala arkivvården i 
Stenungsunds kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.  
 

1. Tillämpningsområde (1 och 2a § § arkivlagen) 
 
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges 
revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Reglementet gäller även 
för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett 
rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har 
arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 
 

2.  Myndighetens ansvar (4 § arkivlagen)  
 
Varje myndighet ansvarar för att deras arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår i punkterna 3-11 av detta reglemente.  
 
Hos varje myndighet ska finnas en eller flera arkivansvariga samt en eller flera 
arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. Arkivansvarig och 
arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor. 
 
Den som utses som arkivansvarige (fördelaktigen funktionschef/enhetschef eller 
motsvarande) har mandat att bevaka frågor kring arkiv- och dokumenthantering så att de 
beaktas inom verksamheten. Den arkivansvarige ska planera arkivverksamheten, bevaka 
arkivfrågor i budgetarbete och övrig planering, samt bevaka att allmänna handlingar hanteras 
på rätt sätt. 
 
Den som utses som arkivredogörare ansvarar för de praktiska arkivvårdande insatserna 
exempelvis arkivläggning, verkställande av beslutad gallring, revidering av 
dokumenthanteringsplaner och förberedande av leveranser till kommunarkivet. 
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3. Arkivmyndigheten (7-9 § arkivlagen) 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter 
beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen.  
 
Arkivmyndigheten får utfärda de riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen. 
 
Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt till kommunarkivarien. Kommunarkivarien 
svarar under arkivmyndigheten för kommunarkivet samt utövar arkivmyndighetens 
arkivtillsyn.  
 
Kommunarkivet stadens centrala arkivfunktion ska under arkivmyndigheten bland annat: 
  

 Utöva tillsyn över arkivbildningen samt ta initiativ till åtgärder för att främja 
arkivvården i kommunen. 

  Lämna myndigheter och de bolag som avses i 2 kap. 3 § Offentlighets- och 
sekretesslagen biträde i arkivfrågor. 

 Vårda och tillhandahålla till arkivmyndigheten överlämnade handlingar. 
 Främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell- och 

utbildningsverksamhet och forskning. 
 Kommunarkivet får även ta emot enskilda arkiv av lokalhistoriskt intresse. 

 
 

4. Redovisning av arkiv (6 § 2p. arkivlagen) 
 
Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar 
som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk 
förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). 
 
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av arkivbeskrivning och 
arkivförteckning. 
 

5. Dokumenthanteringsplan (6 § 1p. arkivlagen)  
 
Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 
hanteras.  
 
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av dokumenthanteringsplan. 
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6. Rensning (6 § 4 p. arkivlagen)  
 
Handlingar som inte skall tillhöra arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas 
från arkivhandlingarna. Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen 
och utföras av person insatt i ärendet.  
 
Med rensning menas att man plockar ut, från ärendeakten, sådant material som inte ska utgöra 
arkivhandlingar, dvs. sådana handlingar som inte är allmänna handlingar eller bör bli det vid 
arkivläggningen. Med detta avses framförallt olika utkast och minnesanteckningar, som ej 
tillför ärendet sakuppgift. 
 
 

7.  Bevarande och gallring (10 § arkivlagen)  
 
Varje myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i 
sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag och förordning. Nämndens förslag ska alltid remitteras 
till arkivmyndigheten som får möjligheten att yttra sig. 
 
Samråd med arkivmyndigheten innebär att gallringsbeslut som tas separat eller i samband 
med upprättandet av en dokumenthanteringsplan ska beslutas i respektive nämnd eller styrelse 
efter samråd med kommunarkivet.  
 
Gallring innebär att handlingar förstörs eller uppgifter som ingår i upptagningar utplånas. 
Gallringsbara handlingar ska förstöras så snart gallringsfristen gått ut.  
 
Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna om gallring. 
 
Arkivmyndigheten kan ta generella beslut om gallring, som gäller handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse för myndigheterna. Arkivmyndigheten får även besluta om gallring av 
handlingar/information i digitala informationssystem som används av flera myndigheter.  
 

8. Överlämnande till kommunarkivet (9, 14-15 § AL) 
 
 
Överlämnande till kommunarkivet 
Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivhandlingar från en myndighet som är under dess 
tillsyn. Övertagandet kan ske både efter överenskommelse och på grund av ett ensidigt beslut 
från arkivmyndigheten.  
 
Då arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet ska de 
efter överenskommelse överlämnas till kommunarkivet. Före överlämnandet skall gallring ha 
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ägt rum. När arkivmyndigheten har övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår 
hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten.  
 
Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan 
myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre 
månader.  
 
Gallringsbara handlingar tas endast emot i undantagsfall av kommunarkivet. Före 
överlämnande skall rensning och beslutad gallring ha verkställts, såvida inte annan 
överenskommelse träffats med kommunarkivet. Myndigheten ansvarar för överlämnandet. 
Detta innebär att myndigheten svarar för de kostnader som kan vara förenade med 
iordningställandet av de arkivhandlingar som skall överlämnas. 
 
Överlämnande till annat kommunalt organ  
Om en kommunal verksamhet överförs till en annan kommunal verksamhet, stiftelse eller 
bolag, kan hela eller delar av arkivet följa med till den nya huvudmannen. Det ska framgå av 
överenskommelse vilka handlingar som berörs. Uppgift om överlämnande ska noteras i 
arkivbeskrivningen. Handlingar som vid organisationsförändring överlämnas till annan 
myndighet får inte införlivas med mottagande verksamhetens arkiv utan medgivande från 
arkivmyndigheten. 
 
 
Överlämnande till enskilt organ eller myndighet utanför kommunen  
Med stöd av lagen (SFS 2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ 
än myndigheters förvaring, får arkivmyndigheten för kommunens räkning föreskriva att 
handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till 
ett enskilt organ och förvaras där utan att handlingarna upphör att vara allmänna om:  
 

1. myndigheten skall läggas ner eller upphöra med en viss verksamhet  
2. den verksamhet som handlingar hänförs sig till i fortsättningen ska bedrivas av det 

enskilda organet och det enskilda organet behöver ha tillgång till handlingarna för att 
kunna bedriva verksamheten  

3. någon annan överföring av uppgifterna i handlingarna inte utgör ett godtagbart 
alternativ till ett överlämnande med hänsyn till gällande föreskrifter och till 
myndighetens eller det enskilda organets verksamhet, och  

4. en arkivbeskrivning och arkivförteckning finns tillgänglig för de handlingar som 
begärs överlämnade.  

 
Arkivmyndigheten får vidare, under samma förutsättning, med stöd av 2 kap. 3 § 4 st. 
Offentlighets- och sekretesslagen besluta om att medge att allmänna handlingar, som finns 
kvar hos ett företag där kommunen tidigare haft ett rättsligt bestämmande inflytande, får bli 
kvar hos företaget för viss bestämd tid. Arkivmyndigheten beslutar om de villkor och övriga 
föreskrifter som skall gälla för förvaringen av handlingarna. Arkivmyndigheten utövar tillsyn 
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över arkivhandlingarna under den tid de förvaras hos det enskilda organet. Då det enskilda 
organet inte längre behöver arkivhandlingarna, skall arkivmyndigheten underrättas härom.  
 
Arkivmyndigheten skall utfärda föreskrifter för handlingarnas avlämnande till 
arkivmyndigheten.  
 
Av 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § första meningen offentlighets- och 
sekretesslagen framgår att enskilt organ, som efter beslut av arkivmyndigheten förvarar 
allmänna handlingar jämställs med myndighet i fråga om hantering av sådana allmänna 
handlingar som det förvarar med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna 
handlingar för förvaring. 
 
9 Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 p och 6 § 3 p AL) 
 
Handlingar som skall bevaras skall framställas med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet.  
Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former.  
 
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.  
 

10. Utlåning  
 
Arkivhandling får lånas ut för tjänsteändamål eller vetenskapligt ändamål till statlig och 
kommunal myndighet eller enskilt organ som godkänts av kommunarkivet. Förutsättning för 
utlåning är att utlämnandet kan ske enligt Tryckfrihetsförordningens och Offentlighet- och 
sekretesslagens bestämmelser.  
 
Utlåning skall ske under sådana former att skador eller förluster inte uppkommer. Den som 
lånat en arkivhandling får inte i sin tur låna ut handlingen vidare utan särskilt medgivande 
från arkivmyndigheten. 
 

11. Samråd  
 
Myndighet ska samråda med kommunarkivet i viktigare frågor rörande arkivbildning och 
arkivvård. Exempel på detta är vid: 
 

 omorganiseringar och förändrat arbetssätt 
 utläggning av kommunala tjänster på entreprenad, samverkan med externa parter där 

arkivfrågor aktualiseras. 
 inrättande och inredning av arkivlokal 
 inköp av nytt eller byte av IT-stöd för verksamheten 
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Bilaga 1 Förklaring av begrepp 
Allmän handling - preciseras i tryckfrihetsförordningens 2 kap 3 §. Med handling avses 
framställning i skrift eller bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 
uppfattas med tekniska hjälpmedel. En handling är allmän om den är inkommen till eller 
upprättad hos myndigheten samt att den anses förvarad hos myndigheten. 
 
Arkiv - En större eller mindre mängd handlingar som samlats hos en arkivbildare. 
 
Arkivbeskrivning - En beskrivning av den information som finns hos myndigheten, 
myndighetens verksamhet och hur denna har förändrats över tid. Vilka uppgifter som ska ingå 
i en arkivbeskrivning preciseras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap 2 §. 
 
Arkivbildare - Myndighet, företag, organisation eller person som i sin verksamhet tar emot 
och skapar handlingar. 
 
Arkivbildning - framväxt av ett arkiv inom och genom en arkivbildares verksamhet genom 
upprättande och mottagande av nya handlingar, och genom fortlöpande avgränsning och 
strukturering av arkiv. 
 
Arkivförteckning - ett sökmedel där ett arkivs innehåll redovisas, vanligen systematiskt i 
serier och volymer. 
 
Arkivläggning - placering av handlingar i förutbestämd ordning efter handläggning eller 
annan åtgärd. 
 
Arkivvård - Att se till att ordningen i arkivet upprätthålls och att innehållet i arkivet beskrivs 
och förtecknas så att allmänheten lätt kan ta del av de allmänna handlingarna. Arkivvård 
innebär också att verksamheten ska skydda handlingarna mot förstörelse, skada, tillgrepp och 
obehörig åtkomst, samt se till att gallring genomförs.  
 
Dokumenthanteringsplan - Förteckning över alla allmänna handlingar som finns i 
verksamheten och hur de ska hanteras; om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras 
eller förvaras, om de ska diarieföras, m.m.  
 
Gallring - Att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Som 
gallring räknas också att förstöra handlingar/ information eller uppgifter vid överföring till 
annan databärare, om överföringen medför informationsförlust, förlust av möjliga 
informationssammanställningar, förlust av sökmöjligheter eller förlust av möjlighet att 
fastställa informationens autenticitet. 
 
Gallringsfrist - tid som ska förflyta innan beslutad gallring verkställs.  
 
Rensning - Att avlägsna och förstöra uppgifter/handlingar som inte är allmänna. 
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Avveckling av köp av lokalvård och ett större samhällsansvar inom 
servicefunktionen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återta den lokalvård som bedrivs i extern regi när nuvarande 
avtal löper ut.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har upphandlat lokalvård av Samhall sedan 2014. Nuvarande avtal går 
ut i oktober 2021 och kan inte förlängas. Samhall ansvarar för lokalvården bland annat i 
kommunhuset och kommunens särskilda boenden. Förvaltningens konstaterar att lokalvården 
är central för att smittspridning ska begränsas, särskilt i vårdlokaler. Bedömningen är att 
större rådighet över lokalvården ger bättre förutsättningar för att hantera covid-19 på ett mer 
ändamålsenligt sätt.  
 
Förvaltningen bedömer att den årliga besparingen för att bedriva lokalvård i egenregi, i 
jämförelse med dagens upphandlade lokalvård, blir cirka 200 tkr per år.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun har upphandlat lokalvård av Samhall sedan 2014. Samhall är ett 
statligt bolag med huvuduppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med 
funktionsnedsättning och på så sätt ge dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Lokaler där Samhall idag ansvarar för lokalvården är:  
 

 Stenungsunds Kommunhus 
 Stora Höga förskola (pausad) 
 Tallåsens äldreboende 
 Hällebäcks äldreboende 
 Centralförrådet 
 Ekenässkolan 
 Ucklums skola och förskola 
 Vuxenutbildningen Munkeröd 

 
Nuvarande avtal går ut i oktober 2021. Kommunen står nu inför alternativet att genomföra en 
ny upphandling alternativt att utöka sin egen lokalvårdsverksamhet. Förvaltningen 
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sammanfattande bedömning är att lokalvården inte bör upphandlas på nytt, bland annat på 
grund av att kommunen kan göra det till ett lägre pris.   
 
En annan fördel med att utöka den lokalvården i egenregi är att sårbarheten minskar i 
organisation genom att den blir mer flexibel genom en ökad volym. Detta innebär att 
korttidsfrånvaro lättare kan täckas upp av den ordinarie personalstyrkan liksom att 
omprioriteringar kan ske med kort varsel. Något som varit högst aktuellt under pågående 
Covid-19 pandemi.  
 
Förvaltningens bedömning är att lokalvården är central för att minska risken för 
smittspridning, särskilt i vårdlokaler. En större rådighet över rutiner och arbetssätt samt 
kortare beslutsvägar och mer direkt arbetsledning av lokalvårdare bedöms ge bättre 
förutsättningar för mer ändamålsenligt arbete. Bedömningen är att ju färre aktörer som är 
inblandade i kommunens pandemihantering, desto bättre. Det beror dels på att informationen 
kan flöda snabbare, dels på att behovet av samordning, avstämning och sammanjämkning av 
arbetssätt minskar. Dessutom kan omställning ske snabbare om lokalvården sköts helt i egen 
regi.  
 
Genom att all lokalvård ansvaras av en organisation kan också servicen bli mer likvärdig. 
Detta möjliggör också ett tydligare ansvarsutkrävande och bättre övergripande 
kostnadskontroll. Det minskar också administrationen för ansvariga enhetschefer som då 
slipper nuvarande dubbelkommunikation, där det idag innebär att kommunikation behöver gå 
både till den egna organisationen liksom till den köpta lokalvårdens organisation.  
 
Förvaltningen anser också att arbetsmiljöansvaret generellt blir tydligare om all lokalvård sker 
i egenregi. Vid inspektion från Arbetsmiljöverket 2019–2020 inom förskoleverksamheten 
påpekades vikten av samordning av arbetsmiljö där olika verksamheter arbetar i samma 
lokaler. För att säkerställa detta gemensamma arbetsmiljöansvar anser förvaltningen att detta 
görs mest effektivt när det kan hanteras inom kommunens egna verksamheter. Ur ett 
verksamhetsperspektiv blir det lättare att hantera vardagliga frågor då det blir en väg in för 
enhetschefer och rektorer som idag behöver ha kontakt med såväl Samhall som kommunens 
servicefunktion. 
 
Om lokalvården ska kvarstå hos extern leverantör bedömer förvaltningen att det är angeläget 
att ändra vilka städobjekt som ska hanteras av den externa leverantören. Vårdmiljöer bör inte 
hanteras av extern leverantör. Kommunhuset och skollokaler kan istället vara aktuella. 

Ett utökat samhällsansvar 

Genom nuvarande avtal med Samhall säkerställs att kommunen genom bolaget tar ett socialt 
ansvar. Detta i form av att Samhalls huvuduppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer 
med funktionsnedsättning.  
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I budget 2021 fastslås att förvaltningen ska ”se över organisationen avseende 
arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen för att uppnå 
samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i sysselsättning”.  
 
Utifrån denna utredning, även om denna fortfarande är inne i en utredningsfas, ser 
förvaltningen att kommunens gemensamma kompetens kommer att kunna stärkas vad gäller 
kommunens strukturerade arbete med exempelvis arbetsplatsträning och praktikplatser. Detta 
tillsammans med servicefunktionens ofta lämpliga arbetsuppgifter för just arbetsplatsträning 
och praktikplatser, anser förvaltningen att det sociala ansvar som tidigare togs genom 
upphandling av Samhall nu kan säkerställas internt. I praktiken handlar detta om att öka 
antalet arbetsplatstränings- och praktikplatser där också matchningen förstärkts genom att öka 
samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet och individ och familjeomsorg. 
Genom detta ökar också möjligheten för servicefunktionen att skapa exempelvis 
arbetsträningsplatser som leder till en god progression och anställningsbarheten för den 
aktuella individen. Lägg därtill att kommunens kompetensförsörjning kan underlättas inom 
servicefunktionen när detta arbete får en tydligare struktur och en förbättrad matchning. I 
praktiken skulle detta kunna innebära att en arbetsplatsträning kan leda till en framtida 
anställning inom servicefunktionen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att den årliga besparingen för att bedriva lokalvård i egenregi, i 
jämförelse med dagens upphandlade lokalvård, blir cirka 200 tkr. Det kan åstadkommas 
genom effektivare personal- och kompetensutnyttjande, minskat behov av handledning för 
respektive medarbetare samt effektivare samordning och resursutnyttjande vilket ger 
stordriftsfördelar. Förvaltningen bedömer också att ett utökat antal tjänster inom 
servicefunktionen ger ökad möjlighet till fler heltidstjänster för redan befintlig personal. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att lokalvård i egenregi inte kommer påverka barn direkt. För de barn 
som har vårdnadshavare som idag står utanför arbetsmarknaden kan den nya organisation ta 
ett större ansvar i att stötta dessa vårdnadshavare att komma närmre arbetsmarknaden vilket 
har en positiv effekt på barnen.  
 
Juridiska bedömningar 
Nuvarande avtal löper ut 2021-10-09 och kan då inte förlängas.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
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Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Anna Wejdin 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Utveckling av kommundelsstämmor 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arbetssätt gällande kommundelsstämmorna upphör 
och att ett nytt sätt att bedriva möten mellan fritidspolitiker och medborgare införs från och 
med september 2021. Kommunstyrelsen ska ansvara för att den nya mötesformen för dialog 
mellan förtroendevalda och medborgare genomförs.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva reglementet för kommundelsstämmorna. De nya 
mötena ska bedrivas enligt beredningens rapport.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav under hösten 2020 en tillfällig beredning i uppdrag att lämna förslag 
på hur kommundelsstämmorna framgent ska vara utformade. Beredningen skulle också se 
över reglemente, syfte, utformning och namn på kommundelsstämmorna. 
 
Den tillfälliga beredningen föreslår att kommundelsstämmorna avvecklas och ersätts med en 
ny form för dialog mellan förtroendevalda och medborgare som kommunstyrelsen framgent 
ska ansvara för. Den nya mötesformen ska ha namnet Bo och leva i Stenungsund – 
tillsammans – i dialog. Det ska vara ett forum för gemensam information och möjlighet till 
dialog mellan politiker och medborgare där synpunkter, planer, åsikter om kommunens och 
den egna kommundelens utveckling delas och diskuteras. 
 
Förvaltningen har sett över beredningens förslag utifrån ekonomisk och juridisk synvinkel. 
Förvaltningen konstaterar att det nya upplägget innebär att den politiska organisationen 
förändras på ett sådant ansvar flyttas från kommundelsstämmopresidierna till 
kommunstyrelsen. Denna förändring gör att kommundelsstämmopresidierna saknar uppdrag. 
Bedömningen är att kommunfullmäktige inte kan återkalla dessa uppdrag.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att tillsätta en tillfällig beredning för 
att se över och lämna förslag på hur kommundelsstämmorna framgent ska vara utformade. 
Beredningen skulle också se över reglemente, syfte, utformning och namn på 
kommundelsstämmorna.  
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Den tillfälliga beredningen har lämnat in sin slutrapport. I rapporten föreslår beredningen i 
korthet följande förändringar gällande arrangerandet av kommundelsstämmor:  
 

 Tidigare arbetssätt gällande kommundelsstämmor upphör och ersätts med ett nytt 
arbetssätt. Kommundelsstämmor kommer framgent inte att arrangeras. Det tidigare 
reglementet för kommundelsstämmor ska därför upphävas.  

 Den nya mötesformen ska vara ett forum för information och möjlighet till dialog 
mellan politiker och medborgare där synpunkter, planer, åsikter om kommunens och 
den egna kommundelens utveckling delas och diskuteras. 

 Forumet ska ha namnet Bo och leva i Stenungsund – tillsammans – i dialog. 
 Kommunstyrelsen ska arrangera mötena på kulturhuset Fregatten 2-4 gånger om året.  
 Mötena ska inledas med ett tema varefter samtal med förtroendevalda och övriga 

mötesdeltagare ska föra samtal om sådant som deltagarna anser är angeläget.  
 
Närmare beskrivning av den nya mötesformen finns i beredningens slutrapport.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens övergripande bedömning är att kostnaderna för den nya mötesformen i allt 
väsentligt kommer att motsvara kostnaderna för kommundelsstämmorna.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att det nya sättet att arbeta kan få positiva effekter på barn. De tidigare 
kommundelsstämmorna tenderade att få ett tekniskt fokus. Det nya arbetssättet bedöms skapa 
bättre förutsättningar för medborgare och förtroendevalda att föra dialog om frågor som har 
koppling till barns utveckling och välbefinnande.  
 
Juridiska bedömningar 
Förvaltningen bedömer att förslaget stämmer överens med gällande lag. Förvaltningen 
bedömer vidare att kommunstyrelsens övertagande av uppgiften att arrangera motsvarande 
kommundelsstämmor innebär en ändring av den politiska organisationen, eftersom 
kommundelsstämmopresidierna enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska ha hand om 
uppgiften. När kommunstyrelsen tar över ansvaret har kommundelsstämmopresidierna inte 
längre några uppgifter.  
 
Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får återkalla uppdragen från en 
förtroendevald som har valts av kommunfullmäktige om ansvarsfrihet har vägrats eller om en 
förtroendevald har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa. 
Kommunfullmäktige får även återkalla uppdragen. Kommunfullmäktige får återkalla 
uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för kommunalråd när den politiska 
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majoriteten inte längre är densamma som i kommunfullmäktige eller vid förändring av 
nämndorganisationen.  
 
Trots att den tillfälliga beredningens förslag innebär en förändring av den politiska 
organisationen som innebär att kommundelsstämmopresidiernas uppdrag upphör bedömer 
förvaltningen inte att det finns stöd i lag för att återkalla kommundelsstämmopresidiernas 
uppdrag. Det beror på att bestämmelserna i kommunallagen gäller ändringar av 
nämndorganisationen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-20 
Den tillfälliga beredningens rapport 
KF 2020-09-24 
Demokratiberedningens utvärdering 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se
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Stenungsund 2021-02-18 

Tillfällig beredning för utvecklande av kommundelsstämmor. 

 

Uppdraget från Kommunfullmäktige 20-09-21 enligt §322 Dnr KS 2020/582; 

Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig beredning av 9 ledamöter. 

 Direktiv till beredningen: Beredningen skall lämna förslag på hur kommundelsstämmorna framgent 
skall vara utformade. Beredningen skall se över reglemente, syfte, utformning och namn på 
kommundelsstämmorna. 

 Delredovisning skall ske till KF i december och resultatet av beredningens arbete skall vara klart och 
redovisas i mars 2021. Beredningen skall inte ha fler än 10 sammanträden. 

Beredningens arbete: 

Beredningen har bestått av 9 ledamöter. Annika Åberg Darell (V) beredningsledare, Peter Öberg(M) 
v. beredningsledare, Sanida Okanovic ( S), Sara Hohlfält (ST) Göder Bergermo (L)  Paul Greer(KD), 
Daniel Thomsen(SD), Anders Hederström (C) 

Karin Ekeborg (MP) valdes som ledamot i beredningen för men avstod att delta. Paul Greer deltog 
inte efter årsskiftet och Bert Nygren (KD) valdes som ny representant för KD i beredningen under KF:s 
möte i januari. 

Beredningen har haft 5 möten främst digitalt. 

Beredningen har tagit del av demokratiberedningens tidigare utvärderingar gällande tidigare 
kommundelsstämmor. 

Beredningen har tagit del av SKR:s skrifter, försök, podar gällande utveckling av demokrati och 
medborgardialog. 

Beredningen har varit i kontakt med tjänsteperson Ale 360 i Ale kommun. 

Beredningen har tagit del av Tillitsdelegationens huvudbetänkande SOU 2018:47 

Beredningen har tagit del av Stenungsunds kommuns dokument Vision 2035. 

Beredningen konstaterar att tidigare form för kommundelsstämmor (infört 1998) skall förändras 
eftersom utvärderingar kan konstatera: 

- Kommundelsstämmorna är inte beslutsfattande och det har inte alltid uppfattats av 
medborgare 

- Ofta förekommande enstaka detaljfrågor under mötena 
- Ofta förekommande inkomna frågor till stämmomötena som lagts mycket tid på av 

tjänstemän att besvara men där frågeställaren själv inte deltar i mötena 
- Kostnad mellan 400-600 tkr/ år inräknat tjänstepersoners arbetstid med stämmorna 
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- Kommundelsstämmorna har haft olika lokaler med olika förutsättningar såsom 
handikappanpassning och olika möjlighet till digital uppkoppling 

 

 

Beredningen föreslår KF att besluta; 

Att tidigare arbetssätt gällande kommundelsstämmorna upphör och ett nytt sätt att bedriva möten 
mellan fritidspolitiker och medborgare införs from september 2021 och att KF antar beredningens 
förslag till hur dessa möten skall genomföras. 

Att tidigare reglemente gällande kommundelsstämmorna upphör. 

Beredningen föreslår KF att besluta: 

Bo och leva i Stenungsund- tillsammans -i dialog 

Detta är arbetsnamnet på mötena och forumet där politiker, fritidspolitiker och kommunmedborgare 
möts. 

Syftet 

Syftet med dessa möten är att de skall vara ett forum förgemensam information och möjlighet till 
dialog mellan politiker och medborgare där synpunkter, planer, åsikter om kommunens och den egna 
kommundelens utveckling delas och diskuteras.  

Mål 

Så många medborgare som möjligt i alla åldrar skall nås och ges möjlighet att delta i dialog med 
politiker i Stenungsunds kommun. 

Delge och utbyta information och åsikter mellan politiker / fritidspolitiker och medborgare i alla 
åldrar från hela kommunen. 

Öka förtroendet mellan boende i Stenungsund och politiker i vår kommun. 

Organisation 

Kommunstyrelsen ansvarar för att mötena organiseras och följs upp. Mötena hålls på Fregatten. 2-4 
möten kvällstid under första veckan i november årligen. Möjligen ett undantag vid valår eftersom 
den politiska organisationen kanske inte är helt klar i november under valåret. 

 Alla medborgare i kommunen bjuds in till mötena via annonser i lokaltidning och sociala medier. 
Mötena startar med ett Tema som sedan övergår till fika och mingel.  

Därefter organiseras samtal mellan politiker och övriga mötesdeltagare runt bord om det som 
deltagarna anser som angelägna ämnen. 
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Innan mötena 

Det är angeläget att kommunstyrelsen på något sätt frågar medborgarna vad de anser är angelägna 
ämnen. Lämpligen via kommunens hemsida i under maj månad.  

Under mötena 

Politikernas roll under mötena är att verka som moderatorer samt delta, lyssna i de diskussioner som 
uppstår. 

Efter mötena 

Kan deltagarna på en enkel pekskärm svara på hur de upplevt mötena. Skärmen är placerad vid 
utgången. 

 

 

För den tillfälliga beredningen  

 

…………………………………………….                                   ……………………………………… 

Ordf Annika Åberg Darell (V)                                          v ordf Peter Öberg (M)
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 133 Dnr: KS 2020/582 
 
Tillsättande av en tillfällig beredning för att utveckla 
kommundelsstämmorna - beredningsdirektiv 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig beredning bestående av 9 ledamöter, 
varav en ska vara beredningsledare och en vice beredningsledare. Beredningen ska lämna 
förslag på hur kommundelsstämmorna framgent ska vara utformade. Beredningen ska se över 
reglemente, syfte, utformning och namn på kommundelsstämmorna. Beredningen ska 
redovisa sitt förslag i kommunfullmäktige senast i mars 2021 med delredovisning i december 
2020. Beredningen bör inte ha fler än 10 sammanträden. Finansiering sker genom budgeten 
för tillfälliga beredningar i den politiska organisationens budget.  

Fast arvode utgår till beredningsledare och vice beredningsledare enligt arvodesreglementet. 
För övriga ledamöter utgår ersättning enligt arvodesreglementet.  
 
Val av ledamöter samt val av beredningsledare och vice beredningsledare sker vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att en tillfällig beredning inrättas som får i 
uppdrag att utveckla kommundelsstämmorna. Förvaltningen har sett över förslaget ur en 
ekonomisk och juridisk aspekt.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Förslag med beredningsdirektiv 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sanida Okanovic (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Johnny Alexandersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten 
Jakob Hallman (KD) och Maria Renfors (M) gör inlägg i debatten.
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UTVÄRDERING 

KOMMUNDELS-

STÄMMOR 2019 
      

VISION 2035 
     Stenungsund 

Det goda samhället 

med framtidstro och utveckling 

med människan och naturen i centrum 

Demokratiberedningen 
Stenungsundskommun 
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Utvärdering av kommundelsstämmor 2019 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har som uppdrag att utvärdera och utveckla kontakterna med 

kommuninvånarna samt att utvärdera kommundelsstämmorna som då blir ett naturligt led i 

vårt arbete att långsiktigt se över hur vi kan hitta nya eller bygga vidare på olika former av 

medborgardialog. 

1998 så började man med kommundelsstämmor i kommunen. 

För kommundelsstämmas verksamhet är kommunen indelad i följande fem kommundelar. 

1. Stenungsunds centrum & Stora Askerön 

2. Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna 

3. Spekeröd, Jörlanda & Stora Höga 

4. Ucklum & Svenshögen 

5. Ödsmål 

Var och en som har bostad eller fastighet i kommundelen har rätt att delta i 

kommundelsstämman med yttrande och förslagsrätt. Kommunal förtroendeman samt 

berörd tjänsteman har närvaro och yttranderätt vid samtliga stämmor. 

Intresset för och närvaron på kommundelsstämmorna har varierat över tiden, den yngre 

befolkningen deltar i väldigt liten omfattning. 

Tidigare utvärderingar av stämmorna har skett vid fem tillfällen. 

Mandatperioden 1998–2002 oklart vilket år, sen 2006, 2010, 2014 samt 2016. 

Syfte med kommundelsstämma, enligt reglementet gällande 2019 
Vara ett forum för kommuninformation. Kommuninvånarna skall vara välinformerade och ha 

möjlighet att framföra sina åsikter om utvecklingen i sin kommundel. 

2019 års arbete med utvärderingen 
Demokratiberedningen tog beslutet att ordförande och vice ordförande skulle gå på alla 

stämmorna och resten av beredningen skulle delta i den omfattningen de hade möjlighet. På 

plats så förde vi anteckningar och pratade med medborgare under pausen. Efter det att 

stämmorna hade utförts så har vi skickat ut frågor till stämmopresidierna, vi har efterfrågat 

tankar, intryck och reflektioner från våra tre kommunalråd som har varit på plats. På ett 

beredningsmöte så var Marcus Starcke, sektor stödfunktioner, tillsammans med Daniel 

Jerling, samhällsbyggnad, inbjudna för att delge oss i beredningen förvaltningens egen 

utvärdering av stämmorna. Vi har sen gjort en sammanställning av fakta, tankar, 

reflektioner, idéer och den här gången också den ekonomiska sidan av våra genomförda 

stämmor. Vid sidan av denna utvärdering så arbetade vi samtidigt med att ta fram ett nytt 

reglemente samt en utvärderingsmall så man i framtiden kan jämföra genomförda stämmor 

med varandra även när man ändrar olika förutsättningar. 
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Demokratiberedningens arbetsgång 
Vi har besökt alla stämmorna. Vi tog gemensamt i beredningen fram ett antal frågor vilka vi sen 

ställde till stämmopresidierna, förvaltningen, kommunalråd samt oppositionsråd. Vi valde att det här 

året inte ta fram utvärderingsunderlag till besökarna på stämmorna. Under ett antal sammanträden 

har vi sen sammanställt våra intryck av helheten baserat på punkter vi har tagit fram. Det vi missade 

2019 var att vi skulle ha presenterat oss för stämman och förklarat vilken roll vi hade där på 

stämman. Det hade nog lett till fler bra diskussioner med besökarna och gett oss mer material till vår 

utvärdering. 

Demokratiberedningens sammanfattning 
Temat för året 2019 var samhällsbyggnadsprocessen 
Om man ser till temat som sådant och frågor inkomna som riktar sig till just processen 

samhällsbyggnad så var det försvinnande få relaterade frågor. Vilket kan betyda att processen är 

tydligt beskriven sen tidigare och inga frågetecken finns, eller att intresset för själva processen som 

sådan är svalt, misstänker att det finns större intresse för enskilda projekt i aktuell kommundel på 

detaljnivå, inte en övergripande visionär nivå. 

Däremot så var nästan alla frågor riktade till Sektor Samhällsbyggnads område. Två tredjedelar av 

frågorna rör trafik och gata, en tredjedel av alla frågor rör saker där vi som kommun inte får agera 

eller heller inte ansvarar över. Frågor rör ofta planer, ärenden som redan har en process, man 

kommer alltså försent in i processen för att kunna påverka på ett bra och vettigt sätt. Flera av 

frågorna är samtidigt redan ställda och besvarade av förvaltningen sen tidigare, man använder 

stämman som ett sätt att få en ny prövning eller visa missnöje. Så det finns stora förväntningar på 

kommunen i en kommundelsstämma. Tråkigt nog så är det en stor del av frågeställarna som inte är 

på plats vid stämmorna. Vilket då gör det svårt att få till en dialog kring deras specifika frågor. 

93 frågor har inkommit 2019, förvaltningen har lagt ca 650 arbetstimmar på kommundelsstämmorna 

gällande då frågorna som sådana men också annan administrativ tid. En överslagsräkning på den 

totala kostnaden för kommundelsstämmorna 2019 hamnar då på runt 400 000kr. 

Stämma/Dialog/Information oavsett vad så är 
Kommundelsstämmorna vår form av medborgardialog, därför är det av yttersta vikt att man får till 

bra stämmor som fyller den funktion som är tanken. Vi eftersträvar förtroende för politiken och detta 

är ett forum där vi vill få till en dialog med besökarna, en kontaktyta för vidare arbete inom politiken. 

Så att det finns en tydlig struktur kring hanteringen hela vägen av stämmorna måsta vara en prioritet. 

Det var skillnader i om man visste vad det innebar att vara ordförande för en kommundelsstämma. 

Vilket skulle kunna betyda att man från partigruppernas sida ska vara tydligare med vad det är för 

uppdrag man blir nominerad till. En tydlighet och betoning på vad man förväntas göra är bra. Det 

kom synpunkter kring att man fick för lite information kring uppdraget per automatik vid första 

mötet med kommunfullmäktigepresidiet. Det blev lite ”Learn by doing”. 

Det visar sig också att det är långt från alla som har fått reglementet tills sig, gäller även förvaltningen 

då man oavsiktligt frångår reglementet. Därav att vi ska uppdatera det under 2020. Är man ”gammal 

i gamet” så har man koll på reglementet. Det ska inte behövas. 

Det höjdes lite röster över att man tyckte det var lite snålt planerat med tid för stämmopresidierna 

att planera stämman tillsammans. Här får man kolla på vad som är sagt, hur mycket tid har 

ordförande rätt att bestämma själv över. Man ska komma ihåg att funktionen som 

stämmoordförande är viktig och att man alltid kan vända sig till kommunfullmäktigepresidiet för stöd 

och råd. 

Tidsaxeln upplevdes otydlig alternativt att man inte fått tillgång till den, planering blir tight ifall man 

653



inte har tillgång till en bra och tydlig grovplanering. 

2019 så var det strul med postutskicken alla fick inte kallelse till sin stämma i brevlådan, lokaler som 

inte var bokade. Påminnelser på hemsidan som kom sent. Man har inte heller tagit del av tidigare 

utvärderingar, en del har hittat protokoll och utvärderingar från tidigare stämmor på nätet. 

Demokratiberedningens utvärderingar är ett bra underlag för att planera och utföra en 

kommundelsstämma, det är därför vi gör utvärderingarna, använder man sig inte av dessa så 

kommer det alltid att stå ungefär samma i utvärderingarna. 

Stöd från förvaltning/kansli har varit utmärkt, man har fått stöd och hjälp när man har efterfrågat 

det. Namnet kommundelsstämma är som vanligt debatterat, uppdelningen av de geografiska 

områdena som en kommundelsstämma består av kan upplevas som ologiska och förslag kom fram på 

att man skulle kunna ha intresseområden som olika teman istället. Vi upplever att stämmorna är 

ganska välbesökta, vi ser att det finns ett engagemang, ett intresse och en vilja att påverka. Man 

behöver få lite vägledning i hur man ska kunna påverka i vilket skede man ska kunna komma in med 

synpunkter. Är vi som kommun för otydliga när vi presenterar planer mm, når vi inte medborgarna 

där de är. Vi vill ha deras synpunkter när vi kan ändra riktning eller justera kursen inte när vi väl har 

lagt till i hamnen eller gått på grund. 

Stämmans praktiska detaljer 
Kallelsen är av större vikt än man kanske inser, den ska vara utannonserad i ST-tidningen enligt 

reglemente, oklart om det var fallet 2019, tydlighet i kallelsen är också viktigt så man vet vad man 

kan förvänta sig av stämman även om man tidigare inte besökt den. Utskicken till samtliga hushåll 

baserat på postnummer, där behövs det en dialog så att det blir rätt, det fanns en del hushåll som 

inte fick utskick. Påminnelse på hemsidan behöver komma tidigare än samma dag eller dagen innan. 

Tekniken behöver vara testad och att det finns en plan för internetuppkoppling för flexibel visning av 

kommunala dokument som man efterfrågar på stämman och som då inte var förberedda. Ljud och 

bild upplevde vi fungerade bra, viktigt med mikrofoner på plats för att åhörare ska kunna ställa 

följdfrågor. 

Vi anser att lokalerna var bra anpassade efter antalet deltagare, gott om parkeringar, lokaler var även 

rullstolsanpassade. Att ta sig till lokalerna med kollektivtrafik skulle kanske vara en utmaning vid den 

tiden i vissa av ytterområdena. Vi som besökte alla stämmorna kan konstatera att man hade olika 

sätt att hantera arbetsordningen på stämman, uppenbara skillnader för oss, men inte relevant för 

den som besökte just sin stämma. 

Mingelstunden med kaffe och kaffebröd är väldigt viktig på stämman, vårt intryck är att behovet 

finns att få mingla och diskutera med sin lokala politiker. Vilket då osökt för mig in på nästa synpunkt, 

det kunde varit mer klart på stämman vem som var där i egenskap av kommunpolitiker. Det var kul 

att se stämmorna ganska välbesökta, även om man saknade en bättre spridning i ålder men även 

kön. Så vi vill anknyta till det första i det här stycket. Kallelsen, tydlighet, struktur, hur man når ut 

med den och tidpunkten. 

 

Demokratiberedningens utvärdering är politiskt ofärgad 

Den är genomförd av ledamöter från alla partier som är representerade i kommunfullmäktige. Därför 

har vi valt att inte väva in kommunalrådets & oppositionsrådets synpunkter i vår sammanfattning, 

deras synpunkter går att läsa i sist i detta dokument efter vår utvärdering. 
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Demokratiberedningens rekommendationer efter utvärdering 2019 
✓ Kommunfullmäktigespresidium tillhandahåller reglemente, utvärderingar och 

mötesanteckningar från tidigare stämmor. En tydlig tidsaxel, en klar ansvarsfördelning 

mellan stämmopresidium/förvaltning en tydlighet kring vem eller vilka man kontaktar vid 

frågor. Viktigt att alla som har hand om stämman nås av samma information. 

✓ Lägg stor vikt vid kallelsen och vad den innehåller 

✓ Hänvisa redan i kallelsen till synpunkten på kommunen dit man året runt kan ställa frågor 

och få svar. 

✓ Var inte rädda för att försöka styra innehållet på frågorna som inkommer till stämman. Tryck 

på temat. 

✓ Använd er av alla kanaler som är tillgängliga för att nå ut med teman och tider för 

kommundelsstämman. 

✓ Prova nya annonsplatser, skolor, fritidsgårdar, BVC till exempel 

✓ Det står i reglementet att det ska föras protokoll, men det är mer som mötesanteckningar. Så 

ha en dialog med förvaltningen om hur ni ska hantera det. Stämma med protokoll och 

justerare ger indikation om att man kan rösta i en beslutande församling. Vilket inte är fallet. 

✓ Se till att det finns: Internetuppkoppling, pekpinne, kartor och handmikrofoner. 

✓ Presentera en tydlig arbetsordning samt vilka spelregler som gäller. 

✓ Politiker på stämman ska presentera sig och vilken roll man har i den politiska 

organisationen. Även om man inte sitter på podiet med kommunalråden. 

✓ Gör upp en tydlig ansvarsfördelning, mickansvarig vem delar ut ordet mm. 

✓ Någon i presidiet bör ha en moderatorroll, vilket då medför att man behöver vara extra insatt 

i hela processen. 

✓ Frågor och svar behöver läsas upp, låt den som är bra på det, läsa. Förberedelse är nyckeln. 

✓ Frågorna och svaren behöver visas på skärmen när de läses upp. 

✓ Frågorna förtjänar att läsas upp och besvaras på stämman även om inte frågeställaren är på 

plats. 

✓ Planera hur ni vill hantera följdfrågor och hur man ska återkoppla sådant som man lovar att 

kolla upp. 

✓ Använd er av trottoarpratare, marschaller och att en av er står och välkomnar besökarna på 

utsidan. Det sätter en bra prägel på resten av kvällen. Använd er gärna av övriga politiker på 

plats. 

✓ Demokratiberedningen vidhåller även den här utvärderingen att man bör byta namn på 

Kommundelsstämmorna. 

✓ Vi ser också att man behöver titta på frågornas hantering, är det som så att de kan sorteras 

innan stämman så vi kan undvika upprepande frågor från år till år. Många av frågorna är 

besvarade sen tidigare, vissa ska direkt till synpunkten och andra råder vi som kommun inte 

över. Vi kommer tillbaka till informationen i kallelsen som går ut och hur viktig den är. 

✓ Informera om nuvarande och kommande processer inom stämmans upptagningsområde. 

Detta för att öka medborgarinflytandet på processer och förebygga att medborgare 

inkommer på en stämma med synpunkter för sent i en pågående eller avslutad process. 
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Slutord 
Demokratiberedningen ser att vi måste utveckla och framtidssäkra våra dialoger med medborgarna, 

vi känner oss säkra på att kommundelsstämmorna som de ser ut idag och har gjort i över 20 år har 

spelat ut sin roll. Ur ett demokratiskt och jämlikt perspektiv så träffar vi inte ett tillräckligt bra 

genomsnitt på kommundelsstämmorna. Vi rekommenderar att man tar ett nytt grepp och tittar på 

alternativ till dessa stämmor. Vi behöver tänka utanför boxen och de geografiska områdena. Ska man 

kanske ha ett stämmopresidium som består av 5st förtroendevalda, en från varje kommundel som 

verkligen tycker det är roligt och brinner för sin kommundel att genomföra alla stämmorna? Vem vet, 

men idéerna behöver upp på bordet och analyseras. Ta reda på vad är det vi vill åstadkomma med 

dessa tillfällen, hur kan vi skapa en bättre kontaktyta mot medborgarna så att vi tillsammans skapar 

det öppna och lyhörda samhället vi strävar efter.  

 

 

 

 

 

Johnny Alexandersson (S) Peter R Öberg (M) Göder Bergermo (L) 

(Beredningsledare) (Vice beredningsledare) (Ledamot) 

 

 

 

 

Paul Greer (KD) Glenn Ottosson (SD) Nic Larsson (C) 

(Ledamot)  (Ledamot)  (Ledamot) 

 

 

 

 

Conny Nilsson (V) Tittit Saxmark (ST) Johan Thunberg (MP) 

(Ledamot)  (Ledamot)  (Ledamot) 
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Politikens input 

 
Jag har nästan som ett förhållningssätt till livet att ”som man frågar får man svar.” När inbjudan till 

alla kommuninvånare formuleras som den gör, och distribueras på det sätt den gör, är det många 

grupper som varken nås eller känner sig tilltalade.  

Hur ”paketeras” konceptet? Är det något i formuleringarna som gör att det nästan enbart kommer 

att handla om samhällsbyggnadsfrågor? Eller åtminstone verksamhetsfrågor. Politiken i all är men 

just hur något driftas eller sköts ligger inte alltid ens på politikens bord. Ofta varken kan eller vill eller 

bör politiker gå in i enskilda ärenden. Skulle man kanske kunna öppna upp för mer visionära 

infallsvinklar eller dialog/workshop del? 

Hur bjuds kommuninvånarna in? Alternativ till brevlådeutskick? Kan man få tillgång till tex 

skolportalernas alla tusentals mailadresser till föräldrarna? Sociala medier? Informera om det i 

skolan? Via SFI? På de stora arbetsplatserna? 

Hur blir förväntningen på politikerna som ska svara? Tidvis kändes det som om jag satt anklagad och 

hade att försvar mig mot en uppretad folkskara som redan hade sin uppfattning klar, för de hade 

varit arga så länge. Kan kommundelsstämmans ledamöter (de ansvariga alltså) hantera värdskapet på 

ett sätt så att det känns meningsfullt för både medborgare och politiker? Att rama in, ge 

förutsättningar och kalibrera förväntningarna på deltagarna och syftet och målet med kvällen tror jag 

hade varit värdefullt.  

Övrigt: 

Kvalitetssäkra ”kvällens underhållning” som brukar vara en tjänsteman som föredrar ett ämne. Är det 

relevant? Inspirerande? Värdefullt? Målgruppsanpassat? Eller vänd på det; vad vill politikerkåren 

(alla förtroendevalda) förmedla när man nu har chansen? 

Ingen scen! Mycket bättre när vi fick sitta på samma nivå som deltagarna. Blir mer av ett möte och 

vettigare dialoger när alla sitter i samma ögonhöjd.  

Värdskap! Marschaller och skyltar och att det står folk utanför som hälsar välkommen. De gånger jag 

hade möjlighet att göra det upplevde jag att mötena blev mer konstruktiva och inte så hätska.  

Passa på att slå ett slag för de ingångar och informationskanaler man har till kommunen. Hemsidan 

och medborgarservice och Instagram och allt vi har. Så att de inte behöver vänta tills nästa år om de 

får en briljant idé eller vill framföra en åsikt.  

Försök verkligen att jobba bort ”klagomötes-stämpeln”. Det kan ju rimligen inte ge någon inblandad 

en känsla av att ha uppnått något. Alla vill vi ju att Stenungsund ska bli ännu bättre ☺ 

Kommunen är inte svaret på allt. Många frågor som kom upp gav mig insikten att många förväntar 

sig att kommunen kan och ska hantera alla typer av problem. Även mellanmänskliga eller banala. Det 

borde gynna alla att uppmuntra fler att ta egna initiativ och gå ihop och lösa saker man upplever som 

problem. Som att sätta upp en bänk på vägen till affären på en grannfastighet som stigen går över.  

Tack för att ni var närvarande och nu utvärderar! 

Maria Renfors 
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Vi har träffat ett antal kommunmedborgarna på stämmorna, där övervägande delen är män och 

oftast pensionärer. 

Vi kommer ut till de olika kommundelar vilket är bra för de hör nog inte av ”kommun” så ofta. 

Frågorna är ofta av ganska personlig karaktär och jag blir lite upprörd när frågeställare inte är på 

plats, eftersom man lägger ner mycket tid på att svara på frågorna. 

Jag ser gärna att vi har möte med invånare i kommundelar men gärna att vi förnyar det för det är en 

del frågor som återkommer eftersom man inte är nöjd med svaret. Jag hade också gärna sett nya 

grupper av människor. 

Bo Pettersson 

 

1.  Det är värdefullt med kommundelsstämmorna då det är ett tillfälle för medborgare och 
politiker att träffas. 

2. För att nå fler och olika målgrupper kunde man tänka sig att man har stämmor med 
ämnesområde som tema, inte bara geografi, till exempel förskola, grundskola, äldreomsorg, 
trafik, företagarfrågor etcetera   

3. Den geografiska indelningen kan också ifrågasättas: till exempel har Stora Askerön och 
Centrum väldigt olika förutsättningar, Stora Höga och Spekeröd likaså. 

4. Man kan dra lärdom av medborgardialogerna i samband med ÖP.  För att nå till exempel 
småbarnsföräldrar var vi på Fregatten en helg, vi hade separata möten med företagare. 

5. ”Trottoarpratare” utanför platser där folk rör sig, till exempel affärer, som informerar om 
mötet. Fler kommunikationskanaler, Kivra? 

6. Viktigt att det finns en process att ta hand om de frågeställningar som kommer upp, att 
frågorna lyfts in i resp. utskott.  Detta bör dokumenteras i riktlinjer så att det blir en antagen 
process.  Det är oerhört viktigt att frågorna tas om hand, annars blir det ytterligare grogrund 
för politikerförakt.  Frågor från icke närvarande personer läses inte upp men viktigt att även 
dessa frågor kommer med i anteckningarna.  Ett ” möte” kan ske på olika sätt, frågeställarens 
fråga är lika relevant även om hen inte närvarar, av olika anledningar. Svaren ska finnas 
tillgängliga på nätet. 

7. För alla politiska sammanhang bör en utvärdering, som tas om hand enligt antagna riktlinjer, 
göras vid mandatperiodens slut som ett led i kunskapsöverföring. 

Agneta Pettersson Bell 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/174
2021-02-17

 
Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Årsplanering för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsplanering för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fastställt regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Av reglerna 
framkommer att kommunstyrelsen ska planera uppsikten över helägda bolag och nämnder i 
ett årsplanering.  
 
I det föreslagna årshjulet planeras uppsiktsplikten översiktligt. Det framkommer vilken månad 
som dialoger ska genomföras, i förekommande fall vad dialogerna ska handla om samt när 
bolagen och nämnderna i kommunstyrelsen ska rapportera exempelvis internkontroll. 
Årshjulet ska ses som ett planeringsverktyg.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har att 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Det 
framgår av både kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen ska 
ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Dessutom har uppsiktsplikten en 
tydlig koppling till kommunstyrelsens ansvar att följa frågor som är av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ska vid behov vidta åtgärder med anledning av sin uppsikt. 
Kommunstyrelsens möjlighet att vidta åtgärder är dock begränsad till att göra påpekanden, 
lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att kommunfullmäktige i 
egenskap av högsta beslutande organ ingriper. 
 
Kommunstyrelsen har antagit regler för hur uppsiktsplikten ska bedrivas.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/174
2021-02-17

 
Av reglerna framkommer att syftet med uppsikten över nämnderna är att bevaka att 
nämnderna har tillräcklig intern kontroll, bevaka gränsdragningen mellan nämndernas och 
kommunstyrelsens kompetens samt i övrigt bevaka att nämnderna bedriver sin verksamhet 
enligt kommunfullmäktiges beslut. Uppsikten bedrivs genom dialog mellan 
kommunstyrelsens presidium och nämndernas presidier samt genom att nämnderna skriftligen 
rapporterar till kommunstyrelsen om arbetet med internkontroll. Utövandet av uppsiktsplikten 
får inte innebära att kommunstyrelsen ingriper eller försöker påverka nämnderna i deras 
förvaltningsuppgifter i enskilda ärenden. 
 
Vidare framkommer av reglerna att syftet med uppsikten över de helägda bolagen är att 
bevaka bolagens ekonomiska ställning och utveckling, bevaka att bolagen har tillräcklig intern 
kontroll samt i övrigt bevaka att verksamheten bedrivs enligt fastställda ändamål, direktiv och 
enligt kommunfullmäktiges övriga beslut. I sin uppsikt ska kommunstyrelsen verka för att 
bolagen bidrar till koncernnyttan och till att visionen uppnås. Uppsikten bedrivs genom 
ägardialoger, granskning av ekonomiska rapporter samt genom att bolagen skriftligen 
rapporterar om arbetet med intern kontroll.  

Av reglerna framkommer att kommunstyrelsen ska planera sin uppsiktsplikt i ett årsplanering. 
Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningens bedömning är att planeringen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte 
påverkar barn. Innehållet i de respektive dialogerna med nämnderna och bolagen kan dock 
komma att beröra barn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Årsplanering för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se 

KS 2021/174

Sida 1 av 2

Årsplanering för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
2021 

Uppsikt över bolagen 
 
Mars 

 Ägardialog 1. Kommunen kallar till ägardialog angående bokslut och måluppfyllelse samt 
resultatet av bolaget uppföljning av föregående års intern kontrollplan. 
 

 Kommunstyrelsen får skriftlig information om resultatet av bolagets uppföljning av föregående 
års intern kontrollplan. 
 

 Kommunstyrelsen behandlar bolagets årsredovisning.   
 

 Kommunstyrelsen fattar beslut om huruvida verksamheten i bolaget föregående kalenderår har 
varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
April 

 Ägardialog 2. Kommunen kallar till ägardialog. Kommunen kallar till ägardialog angående 
ägardirektiv, mål och samverkan i koncernen.  
 

Maj 
 Bolaget redovisar bolagets ställning per den 30/4. Underlaget ska innehålla en resultaträkning 

(med utfall för perioden och helårsprognos) samt siffror på aktuell låneskuld. Redovisningen 
inkluderas som information i förvaltningens tertialrapport som går till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

 
September 

 Bolaget redovisar bolagets ställning per den 31/8. Underlaget ska innehålla en resultaträkning 
(med utfall för perioden och helårsprognos) samt siffror på aktuell låneskuld. Redovisningen 
inkluderas som information i förvaltningens delårsrapport som går till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

 
Oktober 

 Ägardialog 3. Kommunen kallar till ägardialog angående budget, nyckeltal och strategisk plan. 
 

November 
 Kommunstyrelsen informeras om bolagets internkontrollplan för nästkommande år på.  
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se 

KS 2020/107

Sida 2 av 2

Uppsikt över nämnderna 
 
Mars 

 Kommunstyrelsens ordförande kallar till nämnddialog.  
 

 Kommunstyrelsen får skriftlig information om överförmyndarnämndens bokslut och 
måluppföljning.  
 

 Kommunstyrelsen får skriftlig information från nämndernas om resultatet av deras av föregående 
års intern kontrollplan. 

 
Oktober 

 Kommunstyrelsens ordförande kallar till nämnddialog.  
 

November 
 Kommunstyrelsen får skriftlig information från nämndernas om deras uppföljning av 

internkontrollen per augusti innevarande år. 
 

 Kommunstyrelsen informeras om nämndernas internkontrollplan för nästkommande år.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/116
2021-02-03

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Projektering och upphandling av nya klassrum på A-plan, 
Nösnäsgymnasiet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt för nya klassrum på A-plan, Nösnäsgymnasiet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om utbyggnad av 
Nösnäsgymnasiet med fyra klassrum vilka planeras att stå färdiga våren 2022.  
 
Utbyggnaden innebär att en av de fyra salarna utrustas för enklare NO-undervisning med plats 
för 32 elever, komplettering med ett preparationsrum samt en vikvägg mellan två av 
klassrummen för att möjliggöra undervisning i storklass. 
 
Utbyggnaden behöver kompletteras med nytt fläktrum. 
 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket kommer att arbetas in i 2022 års budget. Det är dock viktigt att notera att slutlig 
budget inte kan fastställas förrän upphandling är slutförd. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om utbyggnation av 
Nösnäsgymnasiet med fyra klassrum vilka planeras att stå färdiga våren 2022.  
 
Bakgrund 
Elevantalet på Nösnäsgymnasiet prognostiseras att fortsätta att växa. Gymnasiet har brist på 
undervisningssalar, särskilt stora salar som kan ge plats åt klasser med 32 elever samt för 
naturorienterandeämnen (NO)- och dubbel-salar. 
 
Analys och förslag 
Förutom större teorisalar ser gymnasiet också ett behov av kompletterande NO-sal för att 
avlasta nuvarande NO/Kemi/biologisalar där det idag är en mycket hög beläggningsgrad. Alla 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/116
2021-02-03

gymnasieprogram samt delar av introduktionsprogrammen läser NO-ämnen. En ny NO-sal 
med tillhörande preparationsrum (för lärarna) ger gymnasiet möjlighet att ta emot fler elever. 
 
För att kunna vara med i utvecklingen med distansutbildning finns behov av fler dubbel-salar 
(vikvägg mellan två salar) för kompletterande skolförlagda föreläsningar. Nuvarande 
dubbelsalar har hög beläggningsgrad. 
 
Utbyggnaden innebär att en av de fyra salarna utrustas för enklare NO-undervisning med plats 
för 32 elever, komplettering med ett preparationsrum samt en vikvägg mellan två av 
klassrummen för att möjliggöra undervisning i storklass.  
 
Nösnäsgymnasiets ventilationskapacitet är begränsad varför tillbyggnaden inte kan kopplas 
mot nuvarande system utan måste kompletteras med nytt fläktrum. Det innebär en ökad 
kostnad jämfört med budget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket kommer att arbetas in i 2022 års budget. Det är dock viktigt att notera att slutlig 
budget inte kan fastställas förrän upphandling är slutförd. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Elever i åldrarna sexton till arton år berörs av beslutet. En utökning med nya rymliga 
klassrum ger en bättre arbetsmiljö för eleverna. Fler klassrum ger också möjlighet till bättre 
schemaläggning, färre håltimmar och en mer sammanhållen skoldag. 
 
Med en ny NO-sal kan fler elever och fler klasser tas emot på Nösnäsgymnasiet. Dessa elever 
får då kortare resväg till skolan och därmed också en kortare skoldag. 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att en utbyggnation med fyra klassrum, varav ett NO-
rum är positiv för elevernas utveckling och välbefinnande samt medför en verksamhet som 
står väl rustad för framtidens behov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
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Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
thomas.dahl@stenungsundshem.se

665



      

Förslag om att utreda nytt kommunhus 
 

Stenungsunds kommunhus byggdes på 70-talet utifrån den tidens arbetsorganisation och 
arbetssätt. Kommunhuset är i behov av löpande renovering och det finns klagomål på 
inomhusmiljön. Dessutom ligger kommunhuset på attraktiv mark för bostäder.  

Vi föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett nytt kommunhus. 
Utredningen ska innehålla förslag på lokalisering och förslag på vilka av kommunens 
verksamheter som ska inrymmas. Utredningen ska också innehålla en grov kostnadskalkyl. 

En delrapportering av uppdraget ska presenteras för kommunstyrelsen efter sommaren 2021. 

 

  

Olof Lundberg (S)  
Kommunstyrelsens ordförande 

 

Jan Rudén (S)  
Gruppledare 

 

Melisa Nilsson (S)  
Ledamot kommunstyrelsen 
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Förslag/Erbjudande.
Till Stenungsund kommun.
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Förslag/Erbjudande:

Jag vill här lämna in ett förslag gällande byggnationer av Energiproduktion genom "Miljövänlig 
Geotermisk Energi" som kan dels skapa hundratals enkla arbeten i den kommun eller den region där 
en anläggning byggs samt därtill generera en turisttillströmning på uppskattningsvis 50.000 turister 
årligen, samt där en Geotermisk energianläggning även kan lösa energibehovs problem vi ser i 
spåren av ökande elbehov kontra avvecklingen av fossila bränslen och kärnkraft.

Förslaget är Inte bundet till en kommun:

Detta Förslag/Erbjudande är inte bundet till och mot en enda kommun utan detta förslag har nu 
avsänds till region norrbottens samtliga 14 kommuner samt avsänds nu till Sveriges samtliga andra 
kommuner region för region, längre fram kommer förslaget att avsändas till samtliga kvarvarande 
regioner och deras kommuner samt regioner region för region och kommun för kommun fram tills 
en kommun framkommer med en vilja av att medverka genom  exempelvis vilja bygga en 
anläggning i sin kommun, så frågan är mer vilken kommunledning som reagerar mest alert här.

Vem har utvecklat denna teknik:

Jag är en Innovatör vid namn Stefan Lakso i Bodens kommun och har under minst en 20 års period 
utvecklat 50 talet Innovationstekniker kring "Djupgående Geotermisk Energiteknik" och jag har nu 
även en prototypverkstad där modeller av dessa Innovationskoncept nu tas fram för att visualisera 
dessa koncept bättre så dessa teknik koncept kan bli mer lättförståeliga.

Jag har nu tillsammans med andra startat upp den ekonomiska föreningen "SLAN-Art" vilket har 
tre grundkoncept vilka är Innovationsteknik, Konstteknik samt Integrationsverksamheter för 
nyanlända med målsättningen av att skapa enkla jobb, vi startar nu även inom kort upp ett företag 
kring byggnationer av Geotermiska Energianläggningar och kringbyggnationer, för att läsa mer om 
dessa koncept så kan man dels gå in i Facebook gruppen "Bodens Geoby" men även gå in på 
Föreningens Hemsida när hemsidan är presentabel.

Fungerar verkligen denna framtagna teknik:

Den teknik jag arbetat fram för att skära sig ner i berggrunden är i grunden på flera sätt ingen ny 
teknik utan teknik som funnits och vidareutvecklats sedan minst 30 år tillbaks i tiden inom den 
tillverkande industrin, det jag har arbetat fram är att använda denna redan befintliga teknik designa 
om tillämpningsmetodiken något och flytta tekniken från den tillverkande industrin ner till 
gruvmiljön och till gruvindustrin.

En av anledningarna till varför inte Geotermiska Energianläggningar skapats i Sverige är på grund 
av att vi har en så stabila och djupgående urbergsförhållanden vilket gjort det svårt att komma ner i 
vårt urberg, men med denna nya tekniktillämpning så kan man komma ner på stora djup lättare.

Batterifabriken och Hybrit anläggningen:

Batterifabriken i Skellefteå och Hybrit anläggningen i Luleå förutspås konsumera merparten av den 
vattenfallsbaserade el som idag produceras i norrland vilket betyder att södra Sverige kommer att få 
elbrist när elbehovet är som störst, en möjlig lösning är att bygga Geotermisk energianläggningar i 
samtliga av Sveriges 21 regioner där dessa kan sättas in vid större energibehov för att undvika att 
släcka ner stora delar av våra samhällen om en energibrist uppstår.

Sol och Vindkraftverk:

Sol och Vindkraftverk har sina begränsningar och lyser inte solen så producerar inte heller 
Solcellsanläggningarna samt blåser inte vinden så står Vindkraftverken still och detta gör dessa 
anläggningstyper osäkra där säker produktion av el-energi är ett måste, men ett Geotermiskt 
kraftverk har inte dessa begränsningar de producerar kontinuerligt.
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Vindkraft kontra Geotermisk energi:

De vindkraftverk som byggs idag kostar cirka 30 miljoner kronor. Anläggningsarbeten vägar och 
elnät beräknas kosta ytterligare omkring 10 miljoner per vindkraftverk. Utöver detta tillkommer 
kostnader för projektutveckling, arrenden, drift, underhåll, med mera vilket betyder ca 50 miljoner 
kr/vindkraftverk.

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/faq-vindkraft/hur-mycket-kostar-ett-
vindkraftverk

En Geotermisk Energianläggning beräknas kosta ungefär 50 milj kr även den att bygga, men den 
stora skillnaden kommer i form av att en Geotermisk anläggning är en multiproducerande 
anläggning som förutom elektricitet även kan producera Vätgas, Värme, Byggmaterial, Hus och 
Företagsbyggnationer, Växthus, Vätgas som fordonsbränsle, Färskvatten ur salt havsvatten, samt 
brytvärda metaller och mineraler eller sällsynta jordartsmetaller som kan hittas på vägen ner i 
Jordskorpan.

Geotermisk storskalig el-produktion:

En Geotermisk Energianläggning kan relativt enkelt med ny skärande gruvteknik nå de värmelager i 
jordskorpan i värmelager överstigande 75 grader, och vid dessa värmelager kan elektricitet 
produceras i kombination med exempelvis med den teknik som företaget "Climeon" utvecklat 
gällande "Heat Power-anläggningar" för biotermisk produktion av elström.

https://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-resultat/Resultat/smart-teknik-omvandlar-spillvarme-
till-hallbar-elektricitet/

Produktions kapacitet av el:

Det beräknas att en Geotermisk Energianläggning kan producera minst 2 MW vid 75 gradig 
inkommande värme och långt mer än så då produktions kapaciteten beror på värmetemperaturen 
som hämtas in, vid 95-120 gradig värme kan produktions kapaciteten uppgå till långt över 100 MW 
beroende på värmeuttag och produktions utbyggnad.

Det betyder el till cirka 60.000 hushåll där produktionen kan likställas med ett mindre kärnkraftverk, 
det ska även jämföras med en Vindkraftsturbin på 2 MW där ett vindkraftverk på land med en 2 
MW-turbin producerar cirka 6 000 000 kWh per år, vilket motsvarar el till cirka 1.200 hushåll.

Omvärldsanalys:

En Kommun eller Region som bygger en anläggning kan därtill skapa många arbetstillfällen i den 
egna kommunen eller regionen bland befintliga företag om Geotermiska Energianläggningar byggs 
för att uppföras i andra länder, Världsbanken och SIDA satsar nu stora belopp gällande infrastruktur 
satsningar i fattiga länder, och dessa medel kan komma en kommun eller region och företagen där 
till del även denna väg.

https://www.energinyheter.se/20190803/18199/sida-och-varldsbanken-gor-jattesatsning-pa-
infrastruktur?page=0%2C12

Möjligheten till ökad turism:

Vad mer en kommun kan få ut av en anläggning är en ökad turisttillströmning där jag tror att 50.000 
fler turister kan komma till en kommun där en Geotermisk energianläggning byggs, en fråga som 
här uppkommer är hur jag kan beräkna antalet turister/år till just 50.000 turister/år, svaret ligger i 
vad som hände i Tyskland där de borrade ner till 12.000 meters djup i en vetenskaplig testborrning, 
nu har Tyskland ca 83 milj innevånare och därför håller jag ner turistberäkningen något.

https://www.nyteknik.se/digitalisering/europas-djupaste-borrhal-fylls-igen-6457882
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Hur kan en anläggning finansieras:

Det finns ett flertal sätt att finansiera en Geotermisk Energianläggning exempelvis så kan 
Energimyndigheten finansiera upp 50% av ett energiprojekt men det finns även statliga medel att få, 
en sådan möjlighet är via en förhandling kring en viss statlig utgiftspost där staten vill halvera 
denna utgiftspost, det finns här en möjlighet att en kommun kan via förhandlingar få in 50-65 milj 
kr årligen via detta förhandlings koncept.

Vi har även tittat på möjliga investerings lån från franska banker som kan göras där man lånar 25 
milj kr, och ansöker från Energimyndigheten om resterande 25 milj kr, och detta är en klar 
möjlighet att medfinansiera en Geotermisk Energianläggning även denna väg.

Teknikens Hus i Luleå:

Kristina Jonsson Chef på teknikens hus i Luleå ville bygga en ny verksamhetslokal i Södra hamn i 
Luleå där hon kalkylerade att det mer centrala läget skulle kunna ackumulera 100.000 turister till 
denna nya lokalisering, men hon och de på Teknikens Hus fick avslag på förslaget, så nu är 
renoveringsbehovet i de gamla lokalerna beräknade till 100-150 milj kr.

Jag har varit i telefonkonversation med Kristina Jonsson och diskuterat det Geotermiska 
Energikonceptet samt omständigheterna till varför jag tror att ytterligare 50.000 turister skulle 
kunna tillströmma till exempelvis Luleå kommun om en anläggning byggdes i anslutning till just 
Teknikens Hus, den spontana reaktionen från Kristina Jonsson blev att hon trodde att då skulle 
besöksfrekvensen till teknikens hus öka till 200.000 turister/år, jag beräknar lite försiktigt i 
underkant och tror mer på 50.000 fler turister/år.

Ökade inkomster till näringslivet:

Min tro är att vid byggnationen av en anläggning i en kommun så kommer minst runt 50.000 fler 
turister att komma till denna kommun, och om varige turist i snitt handlar för 1000 kr, så skulle 
detta innebära ökade intäkter på ca 50 milj kr/år till näringslivet i denna kommun, och här bör det 
tilläggas att byggnationen av en anläggning direkt och indirekt skulle kunna skapa ca 300 
arbetstillfällen, vilket betyder därtill miljonbelopp i skatteintäkter till kommunkassan i denna 
anläggningsbyggande kommun årligen.

Hjälp till fattiga länder:

2018 kom jag i kontakt med en regeringsrepresentant från Djibouti där dessa samtal ledde till en 
inbjudan om att komma och besöka Djibouti för att diskutera Geotermisk Energiteknik samt Gabion 
Byggteknik i Djibouti med regeringstjänstemän, då jag på ett tidigt stadium blev preliminärt 
erbjuden ett större landområde om 1000x1000 meter längst kusten mot röda havet så tog jag 
beslutet att resa till Djibouti 2019.

Väl i Djibouti så blev det 5 intensiva mötesdagar där vi även reste runt och tittade på 4 
markområden de erbjöd för byggnation av Geotermisk energi, Atmosfärisk avsaltning av salt 
havsvatten till färskvatten samt Gabion byggteknik.

Djibouti har nästan inga mineraltillgångar, men några utländska företag har hittat guld som ska 
brytas. Landet ligger i ett vulkaniskt aktivt område, och det görs försök att utvinna jordvärme. 
Nästan hela energibehovet täcks av importerad olja och elektriciteten importeras från Etiopien, här 
har Svenska kommuner nu en möjlighet att hjälpa exempelvis Djibouti att bli självförsörjande på 
miljövänlig energi och därmed hjälpa detta lilla fattiga land och därtill göra en vinst på 
investeringen om vi har en färdig Geotermisk Pilotanläggning vi kan exportera till Djibouti och 
medel till utländska infrastruktursatsningar går att få från Världsbanken samt SIDA.

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/djibouti/naturtillgangar-och-energi/
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En "Matnära produktions" jämförelse:

Jag känner här att jag behöver konkretiseras lite kring Bodens kommuns "Matnära produktions" 
projekt där man avser att värma ett Växthus mig veterligen runt 2.000 kvadratmeter stort med den 
utgående fläktvärmen på 30 grader från en serverhall, och där projektet beräknas kosta 400 milj kr, 
min tro är att den fläktvärmen inte kommer att räcka till vintertid och att man då måste stödvärma 
med dyr elström varpå projektet går i stöpet ekonomiskt sett.

I Det Geotermiska Energi Anläggnings konceptet så är det planerat att uppföras 5 Biodynamiska 
Växthus med Fisk och Växtodlingar på vardera 10.000 kvm, här kostar detta projekt ca 10 milj kr 
att köra igång samt totalkostnaden ligger totalt på ca 50 milj kr och växthusen kostar maximalt ca 2 
milj kr vardera att bygga, och den värme som behöver ventileras bort till dessa Biodynamiska 
växthus från den Geotermiska anläggningen kommer att vara på ca 55 grader från 3.500 meter djup.

Därtill är den Geotermiska Anläggningen multiproduktiv där en lång rad produktionskoncept kan 
produceras direkt från anläggningen i sig som Värme, Varmvatten, Kyla, Elektricitet, Sten som 
byggmaterial, Vätgas till stålindustrin, Vätepellets till fordonsindustrin, Färskvatten filtrerat ur salt 
havsvatten, Metaller, Kemikalier, Sällsynta jordartsmetaller och mer därtill , man kan tro att 3.500 
meter är ett ouppnåeligt djup ner i jordskorpan men i Sydafrika är man nere på 4.000 meters djup i 
en guldgruva där bergväggarna är 65 grader varma.

Frågan är då vad man bör satsa på för form av värmekälla till ett Växthus, en Serverhall för 
kryptovalutor som kan gå i konkurs när som helst, eller en Geotermisk Energianläggning som kan 
leverera värme i århundraden där anläggningen därtill är multiproduktiv av en rad andra produkter 
än bara Värme.

Var kan en anläggning byggas:

En Geotermisk Energianläggning måste läggas mycket nära fast urberg, detta för att förhindra att 
stora mängder grundvatten tränger ner i ett nedstignings schakt, sen bör anläggningen byggas i 
relativ närhet till centralorten för att underlätta transporter och annat, så en kommun som är 
intresserad av detta koncept bör framkomma med möjliga byggnationsområden snarast, ett 
senfärdigt agerande i denna fråga kan göra att en byggnation missas i en kommun.

Avslutande förslag:

Jag föreslår att flera intresserade kommuner som vill skapa arbetstillfällen och turist tillströmningar 
i sina hemkommuner går samman och samarbetar gällande byggnationen av först en 
pilotanläggning i en kommun för att finslipa och göra en utvärdering av byggnationstekniken och 
att en kommun där pilotanläggningen byggs hanterar detta samarbete.

På så sätt hålls kostnaden för en pilotanläggning nere samt om man senare vill få en anläggning 
byggd i sin hemkommun exempelvis där man även skapar arbetstillfällen i hemkommunen för 
produktion av komponenter vid byggnationer av anläggningar i andra fattiga länder vid 
infrastrukturbyggnationer med medel från världsbanken samt SIDA, så är man med i dessa 
exportarbeten den vägen vilket skapar arbetstillfällen i hemkommunernas företag.

Vid en eventuell framtida brist på elektricitet i Svensks kommuner så kan även en Geotermisk 
Energianläggning vara den elektricitets producent som kan klara krisande kommuner och Sverige ut 
ur dessa energikriser genom exempelvis kommunala tillskott av elektricitet till det Svenska elnätet.

https://www.fplus.se/ygemans-krisplan-for-elnatet-nara-kollaps-extraordinart-
krislage/a/70bVVB?fbclid=IwAR1tUpO3ArnCKxBSlZSvj3pmrRHX68QCCE-
EJTkUoQmOxvZ8AlU3_CqOp0o
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Lite extra länkar att beakta:

Den sista länken här påtalar att det går att gräva sig ner ca 10 km ner i berggrunden, men här 
överstiger värmen i berggrunden mycket över 100 grader möjligen upp över 150 grader vilket gör 
att människan inte klarar av att arbeta i dessa temperaturområden trotts kylande ventilering mm.

Nu är maxnivån för en Geotermisk Energianläggning tänkt att gå ner till ca 6.000 meters djup där 
värmen är ca 80-90 grader, vilket räcker för att generera värme för elproduktion.

https://www.densvenskagruvan.se/

https://sverigesradio.se/artikel/7565049

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Gruvdrift

https://el.se/geotermisk-energi

https://youtu.be/LHKTX6Lv0XM

https://youtu.be/VbismNrXBoE

https://www.teknat.uu.se/samverkan/skola/levande-frageladan/geovetenskap/

Ordet/Namnet "Geotec":

Står för "Geotermiskt Energitekniskt Center", och tanken är att det är det namn som är satt för 
företagskonceptet framöver och just för ett Geotermiskt Energitekniskt Center "GEOTEC" 
exempelvis för utbildningar i några av de Innovations tekniker som är samlat under benämningen 
"Geotermisk Energianläggning", därav så är även redan e-post adressen skapad för företaget och till 
konceptet.

Avslutningsvis:

Frågan gällande en Geotermisk Energianläggning handlar mer om en kommunledning vill eller har 
förmåga att sätta sig in i de olika koncept delarna som får en Geotermisk energianläggning att 
fungera, sätter man sig inte in i dessa koncept så kan man inte heller uppnå en förståelse om 
projektkonceptet helt eller delvis.

Vill en kommunledning diskutera detta förslag/Erbjudande och ställa frågor, så kan ni ju höra av er 
med en Geotermisk Energi konceptförfrågan direkt till följande e-postadresser, och vänligen vid 
svar eller en förfrågan från er avsänd svaret till båda e-postadresserna här nedan.

geotec.infocenter@gmail.com

Mvh
Stefan Lakso
Innovatör/Konstnär/Designer
stefanlakso@gmail.com
070-2909 249
Boden

 Boden den 2 januari 2021
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Närvarorätt för förtroendevald från 
Sverigedemokraterna i Allmänna utskottet och 
Välfärdsutskottet 
 
 Sverigedemokraterna har en begäran om att få adjungera i Allmänna utskottet samt 
Välfärdsutskottet. Detta då partiet är helt utan insyn i dessa utskotts arbete. 
Sverigedemokraterna föreslår närvarorätt för samtliga förtroendevalda. Fullmäktige 
har enligt kommunallagen rätt att besluta att en förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta 
i överläggningar, men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den 
förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Som framgår av 
det ovan anförda finns det inga juridiska hinder mot att bevilja Sverigedemokraternas 
begäran om närvarorätt. 
 
 
29/1 – 2020 
 
Sverigedemokraterna Stenungsund
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-01-25 

 
§ 3 
Revidering av samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner 
Dnr KS 2019/424 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap 12 § socialtjänstlagen ska kommunen lämna budget- och skuldrådgivning 
till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande 
och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad. 
 
Från det att skuldsaneringslagen kom 1994 och fram till och med 2014 hade Lilla Edets 
kommun egen budget- och skuldrådgivare men ingen konsumentrådgivning. Från 
januari 2015 köptes både konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning från 
Stenungsunds kommun. I november 2019 beslutade kommunfullmäktige i 
Stenungsunds kommun att avveckla konsumentrådgivningen och revidera 
samarbetsavtalet med Orust, Tjörn och Lilla Edet. 
  
Enligt avtalet som kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun fattat beslut om gäller 
det under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i respektive kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-12 § 3 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21 
Individnämndens protokoll 2020-12-09 § 124 
Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, 
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den totala budgeten 2020 för budget- och skuldrådgivning (löner, personalom-
kostnader och övriga verksamhetskostnader) är 1 333 tkr och preliminär budget för 
2021 är 1 409 tkr. Lilla Edets del av detta är enligt avtalet 22,5%. 
 
Sociala konsekvenser 
Skuldsatta invånare får möjlighet till professionell hjälp komma ur en skuldsituation. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner. 
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-01-25 

Beslutet expedieras till 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 
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Protokoll 
Fört vid bolagstämma för Stenungsunds Energi & Miljö AB8 (556601-1895) 
Tid 28 januari 2021 kI 14:00 

Närvarande Olof Lundberg 
Erica Bjärsved 
Lars-Ebbe Pettersson 
Lennart Svensson 
Erland Astorsson 
Pernilla Dahlqvist 

Plats Ulpoknpnlº1ng rr0nl""\rn Teamc i't t'-i i ii i i i i 

§ 1 Årsstämmans öppnande 

Årsstämman öppnades av Lars-Ebbe Pettersson som hälsade aktieägaren och övriga 
välkomna. 

$2 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för årsstämman valdes Lars-Ebbe Pettersson. 

$3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden upptagande aktieägaren Stenungsunds kommun företrädd av Olof Lundberg 
enligt fullmakt godkändes. Ordföranden Lars-Ebbe Pettersson och Olof Lundberg valdes att 
justera densamma. 

$4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 5 Val av justerare 

Olof Lundberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad i enlighet med bolagsordningen. 

§ 7 Framläggande av budget, handlingsprogram & strategiska mål 

VD Stenungsunds Energi & Miljö redovisade bakgrunden till budget, handlingsprogram & 
Strategiska mål 2021 

§ 8 Årsstämman beslutade 

• Att fastställa budget för 2021 
• Att fastställa handlingsprogram & strategiska mål för de tre närmsta räkenskapsåren. 

§ 9 Stämmans avslutande 

Stämmans ordförande Lars-Ebbe Pettersson avslutade årsstämman och tackade 
aktieägarna och övriga deltagare för visat intresse 

Stenungsund den 28 januari 2021 wt~ 
Lars-Ebbe Pettersson 
Ordförande 

Olof Lundberg 
Justera re 
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Bolagstämma Stenungsunds Energi & Miljö AB 
Den 28 januari. kl 14:00 

Röstlängd 
Stenungsunds kommun 
Representerad av 

Antal aktier 
200 st. à 1 000 kr/st 

'of Lu«Aaberg 
Olof Lundberg 

Stenungsund den 28 januari 2021 

Lars-Ebbe Pettersson 
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STENIUNGSUNS / ENERGI 

Protokoll 2021-02-17 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & tilj AB. Onsdagen den 17 
februari 2021, kl 14: I 0-16:00. 
Plats: Videouppkoppling genom Teams 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson (Teams) 

Lennart Svensson {Teams) 
Kjell Stahre (Teams) 
Jesper Lundblad {Teams) 
Mats Gjertz (Teams) 

Närvarande ersättare 
Bertil Olsson (Teams) 
Sanida Okanovic {Teams) 
Ingemar Hadartz (Teams) 
Ann-Marie Farkas (Teams) 
Anna-Karin Vernberg {Teams) 

s 
L 
ST 
e 
M 

s 
s 
L 
MP 
M 

Närvarandetjansremän 
VD 
Ekonomi 

Erland Astorsson 
Pernilla Dahlqvist 

§ I . Mötets öppnande 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

$2. Val av justerare och protokollförare 
Lennart Svensson till justera re och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

$3. föregående protokoll Beslut 
Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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$4. Vd har ordet 

Arbetsmiljö & Häla 
Tillbud & Arbetsskada 
-Antal tillbud: 1st, trasig elkontakt orsakad av kortslutning i Frekvensomriktare 

-Antal olycksfall: O st 

Sjuktal tom 2021-01-31 
-Andel sjukfrånvaro: 1,32 % 
-Fränvarotimmar: 16 timmar 

Corona 
Vd informerar om status och vilka åtgärder som bolaget vidtagit gällande covid-19. 

• Normal sjukskrivningsgrad 
• Funktionskontroller pausade, servicebesök efter behov 
• Möjlighet till videomöte 
• Avstämningsmöte med Energiföretagen var 14;e dag 
• Följer kommunens policy när det gäller ev. uppskov med betalningar 
• Riskbedömning med avseende på verksamhet och personalens hälsa och säkerhet görs fortlöpande 

efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Producerad energi tom januari 
Abonnerad effekt 42 933 kW 
Antal anläggningar 
Producerad energi 
Restvärme 

1 399 st 
15243 Mwh 
84,7 % 

Nösnäs I :89 m.fl. 
Projektet pågår till År 2021. Anslutningarna installeras och faktureras i takt med att husen byggs. 

Byte av panna 63 
Byte av Panna 63 är klar. 

Solgårdsterassen - Stenungsundshem 
Stenungsundshem bygger 2 hus med bostadsrätter på Solgårdsterassen och installation av fjärrvärme är 
klar. 

Munkerödsvägen I O 
Anslutning av befintlig industrifastighet är klar. Blev ett högre utfall än beräknat pga asfaltering och höga 
kostnader för trafikanordningsutrustning. Effekt 60 kW 
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Nyborgsvägen 4- Sjögus 
Peab bygger för Sjögus Stenungsundsfastigheter AB ett nytt flerfamiljshus med 32 
hyresrätter på Nyborgsvägen 4. Anslutning pågår och effekten är 80 kW 

Pågående projekt 
VD redogör prognoser för pågående projekt 2021 

• Nösnäs 1:89 
• Utbyte Panna 63 
• Solgårdsterassen Södra 
• Utbyggnad Stora Höga Skolan 
• Nyborgsvägen 4 
• Ljungvägen 1 

Prognos 1 270 tkr för idag kända investerings projekt 

Kommande projekt 
Vd informerar om ett kommande projekt på Munkeröd 1:12. Det är 13 ha kvartersmark för 
industri, kontor, lager och upp till 50 000 m2 byggnader. Privatbostäder är byggherre och 
projektet har inte startat ännu utan projektering pågår. Vi är väl förberedda för detta projekt 
genom samarbetet med kommunen år 2017, där vi tillsammans med dem grävde ner 
avloppsrör och ledning för fjärrvärme. 

§ S. Genomgång Ársredovisning 2020 godkännande och undertecknande av Beslut 
förvaltningsberättelsen 
VD redogjorde för Årsredovisningen 2020 som visade på ett positivt resultat om 17 600 tkr 
före bokslutsdispositioner. Till följd av ändrade redovisningsprinciper har anslutningsavgifter 
om 12,1 mkr hänförliga till tidigare räkenskapsår intäktsfört under 2020 därav ett högre 
resultat. 

Styrelsen beslutade att godkänna och underteckna förvaltningsberättelsen i Årsredovisning 
2020 

§ 6 Ekonomi 
Vd redogör för resultatet och går igenom utveckling över tid och nyckeltal. 

• Pris i riket- Vi har haft samma taxa sen 2010 och det tredje lägsta i landet. 
• Kunder-Vi har ökat med ca 100 kunder sen 2014 
• Omsättning- I år har vi ökat omsättningen pga att vi intäktsfört 12,1 mkr i 

anslutningsavgifter. Annars ligger omsättningen på samma nivå som tidigare. 
Diskussioner fördes kring hur vi ska kunna förbättra effektivisera. 

• Soliditet har ökat de senaste åren 
• Energipriset -Restvärmepriset har sjunkit de sista 7 åren tack vare sjunkande 

världsmarknadspriser på Naturgas. Prognosen framåt är ökade priser för naturgas. 

§ 7 Stora Höga 
Förslag på överföringsledning till Stora Höga är klart. Just nu avvaktar vi beslut från kommunen och 
Trafikverket för att kunna gå vidare. Vi har ett bygglov på pannan i Stora Höga som löper ut om ca 4 
månader. Den pannan som står där nu har för låg kapacitet och för att säkra produktionen av fjärrvärme 
till våra kunder måste vi installera en ny panna inom kort om inte projektet med överföringsledningen 
startas upp. 
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$8 Övrigt 
Övriga frågor som diskuterades var: 

1. lpad-Efter mail från Kommundirektören har Styrelseordföranden åter igen lyft frågan om I pad 
till styrelsen. Diskussioner fördes och frågan skickas till presidiet. 

2. Ägardialog-Styrelseordföranden informerar om att det är ägardialog den 3 mars. Diskussioner 
kring möjligheter till förändring i verksamheten fördes och att ha en stående punkt om det är 
något som styrelsen vill ta upp på ägardialogen. 

$9 Avslutning 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade därmed mötet avklarat. 

Protokollförare 

Lars-Ebbe Pettersson Pernilla Dahlqvist 
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Vår identitet – Trygg & hållbar värme. 

Ambitionen hos Stenungsunds Energi är att ha 
nära kontakt och ge bra service till nöjda 
kunder. Det är något vi arbetar för varje dag.  

Vårt kontor är öppet alla vardagar och vi finns 
alltid på telefon dessa tider. Dessutom finns det 
alltid minst en tekniker som ser till att 
fjärrvärmen produceras och levereras till våra 
kunder.  

Många villakunder och större fastighetsägare 
tecknar serviceavtal med oss. Då besöker vi 
fastigheten en gång varje år för att se så att 
fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Vid 
besöket kan justeringar utifrån kundens behov 
och mindre renoveringsarbeten utföras samt 
rekommendationer om förbättringsåtgärder 
lämnas.  

Vi vill fylla en viktig funktion i våra kunders liv, 
ge dem trygg och enkel värme till ett för-

delaktigt pris och som dessutom är hållbar och 
ger nytta för miljön. Genom att välja fjärrvärme 
för uppvärmning av sin fastighet bidrar våra 
kunder till ett miljösmart arbete som gör nytta 
för alla. Tänk att få vara en del av det… 

Fjärrvärmen i Stenungsund är värme för ett 
hållbart samhälle nu och i framtiden!  

Vår hemsida & Mina sidor 
För enkelhetens skull finns vår hemsida fylld 
med information om fjärrvärme, om oss och om 
allt vi erbjuder, från leverans av 
fjärrvärme till möjligheten att koppla 
in poolvärme samt tips och råd om 
villacentraler. Läs om nyheter som rör 
vår verksamhet lokalt och fjärrvärme 
globalt eller fyll i ett kontaktformulär 
för att ge feedback eller komma med 
förslag till vår verksamhet eller som ett 
första steg till att ansluta till vår fjärrvärme. 

Sedan  Mina sidor lanserades kan kunderna se 
det mesta som rör deras fjärrvärme – när de vill. 

Allt från avtal, fakturor och protokoll från 
servicebesök till kunduppgifter och 
givetvis fjärrvärmeförbrukningen. För 
den intresserade går det att ta ut listor 
och jämföra förbrukning under specifika 
tidsintervall. Den här typen av 
information och öppenhet är något som 

uppskattas av kunderna, allt från mindre 
villakunder till större fastighetsbolag. 

Vårt lokala engagemang 
Vi stöttar ett flertal organisationer som verkar 
lokalt och alla utför viktiga och beundransvärda 
insatser inom betydelsefulla områden.  

Vi arbetar socialt hållbart med en helhetssyn för 
att ge bättre förutsättningar och hjälp till ett 
brett spektrum av organisationer som skapar 

mervärden. Organisationer som arbetar för 
gemenskap och mångfald och höjer våra 
medborgares hälsa finns med bland våra 
samarbetspartners. Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något och tillsammans bygger vi en 
starkare och hållbarare värld. 

  

Hemsida  
för hög 

tillgänglighet 
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VD har ordet 

Sedan i början av mars har covid-19 pandemin 
påverkat oss alla och vi har fått vänja oss vid att 
analysera och hantera risker vi tidigare inte 
trodde fanns. Nya rutiner och förhållningssätt 
har arbetats fram för att säkerställa hälsa och 
säkerhet för både medarbetare, entreprenörer 
och kunder. Pandemins påverkan på 
verksamheten har än så länge varit lindrig, vi har 
haft låga sjuktal bland personalen, god tillgång 
till energi och inga kreditförluster som kan 
kopplas till detta.    

Stenungsunds Energi bidrar till det hållbara 
samhället i Stenungsund. Vi kan summera året 
med ett gott ekonomiskt resultat, detta trots att 
en betydligt högre medeltemperatur än ett 
normalår inneburit en lägre energiförsäljning. 
Sjunkande priser för inlevererad energi, 
minskade avskrivningar och nya anslutningar till 
nätet har i motsats till detta bidragit positivt. 
Totalt har 35 nya anläggningar anslutits och den 
abonnerade effekten ökade med 6,5 % vilket vi 
är mycket glada och stolta över.  

Fjärrvärmen står för 
uppvärmningen av 
cirka hälften av landets 
byggnader och är det 
absolut bästa valet när 
det gäller att tillvarata 
våra resurser på ett 
klimatsmart sätt. Det är 
därför glädjande att regeringen 
nu till slut fattat beslut om att införa mer 
teknikneutrala energikrav i byggreglerna som i 
betydligt mindre grad styr valet av 
uppvärmningsform än tidigare. Beslutet 
innebär nya viktningsfaktorer som är mer 
fördelaktiga för fjärrvärme än tidigare.  

Det är också glädjande att EU-kommissionen 
beslutat att skattebefrielsen för energi- och 
koldioxidskatt för biogas för uppvärmning 
förlängs med tio år till och med den 31 
december 2030.  För vår del innebär det att vi 
nu långsiktigt kan fortsätta köpa biogas istället 
för naturgas till vår egen värmeproduktion på 
värmeverket. Med detta stödjer vi en utveckling 
och produktion av fossilfri biogas.  

Stenungsund tillhör en stark tillväxtregion som 
kräver en väl fungerande infrastruktur. 
Expansionen och byggnationen i Stenungsund 
innebär kontinuerligt investeringar i 
fjärrvärmenätet och arbete med att ansluta nya 
kunder. En stor del av tillväxten sker i 
kommunens södra delar och för vår del togs ett 
stort steg i utvecklingen genom investeringen i 
ny ledning i Stora Höga som gav oss möjlighet 
att ansluta sex flerfamiljshus.  

Framför oss har vi fortsatt utmaningar när det 
gäller produktionskapaciteten i Stora Höga och 
vi fortsätter utreda möjligheten att förlägga en 
överföringsledning från Stenungsund.  

Under året har all driftspersonal utbildats och 
blivit certifierade pannoperatörer enligt 
kommande nationella krav. Detta tillsammans 
med en nyinstallerad panna innebär en ökad 
produktionssäkerhet och vi ser tryggt på 
framtiden.  

Taxan som nu är den tredje lägsta i landet har 
legat stilla de senaste 11 åren och även i 
budgetarbetet för 2021 och i vår plan för 2022-
2023 ser det positivt ut, ur ett kundperspektiv. 

Med dessa ord vill jag också passa på att tacka 
kunder, samarbetspartners, personal och 
styrelse för ett mycket framgångsrikt år! 

 /Erland Astorsson 

 

 

 

  

 

”Fjärrvärme är 

det absolut 

bästa valet…” 
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Miljö 

Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och miljö-
ledningssystem hjälper oss i rätt riktning. 
Årligen upprättas mål och handlingsplan inom 

miljö och vi följer upp och utvärderar 
resultaten. All personal är delaktig i miljö-
arbetet och gör medvetna val för hållbara 
lösningar. 

Utsläpp till luft 
Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö 
och människors hälsa är den förbränning av 
fossila bränslen som sker vid störningar i 
restvärmeleveransen.  

Under 2020 bestod 95 procent av fjärrvärmen 
från Stenungsunds Energi av restvärme. 
Restvärme är den energi som blir över från 
industriella processer. Stenungsunds Energis 
största värmekälla är alltså energi som, om den 
inte togs tillvara hade gått förlorad genom 
utsläpp till vatten och luft. Resterande 
energibehov täcks genom förbränning av 
naturgas och eldningsolja 1.  

Total mängd energi som tillfördes för 
produktion av fjärrvärme under året var 
90,5 GWh.  

Det fossila bränsle som i första hand 
används vid behov av eldning i 
varmvattenpannorna är naturgas. 
Förbränningen av naturgas och olja ger 
utsläpp till luft av koldioxid, 
kväveoxider, lättflyktiga kolväten 
(NMVOC) och partiklar. Förbränningen 

av olja ger dessutom utsläpp av svaveldioxid. 
Dessa utsläpp påverkar miljön genom global 
uppvärmning och orsakar försurning och 
övergödning av mark och vatten. Utsläppen 
bidrar även till bildandet av marknära ozon 
vilket har en skadlig effekt på både miljö och 
hälsa. Partiklar i utomhusluft är hälsoskadliga 
genom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 
samt sjukdomar i luftvägarna.  

Stenungsunds Energi ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, EU ETS. Årligen 
rapporteras verksamhetens koldioxidutsläpp till 
Naturvårdsverket och EU ETS.

 

Policy för miljö 
Stenungsunds Energis ambition är att leverera 
prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme.  För att 

förverkliga vår ambition finns en miljöpolicy 
som är väl förankrad hos personalen.

Produktion & Utsläpp 2020 2019 2018 2017 

Andel restvärme % 94,6 95,0 94,3 99,2 

Pannornas verkningsgrad % 84 92 91 91 

Tilldelning av utsläppsrätter 243 307 0 221 

Utsläpp C0₂ ton 202 630 933 117 

Utsläpp NOx kg 179 551 818 102 

Utsläpp SO₂ kg 1,2 3,9 0,5 0,4 

Utsläpp NMVOC kg 3,6 11,2 16,4 2,0 

Partiklar kg 0,50 1,55 0,04 0,03 

Mät- och kulvertförluster % 18,1 18,1 17,5 17,6 

 
Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att: 

• personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor. 

• krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp. 

• genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att förebygga eller 
minska den samlade miljöbelastningen. 

• miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar. 

• företaget ska följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som 
verksamheten berörs av. 
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Miljöledningssystem 
Miljöarbetet följs upp och utvärderas för 
ständiga förbättringar med hjälp av vårt 
miljöledningssystem. Sedan år 2005 är 
Stenungsunds Energi miljödiplomerat enligt 
Göteborgs Stads kriterier i det nationella 
miljöledningssystemet Miljödiplom – Svensk 
Miljöbas. Vårt diplom är ett bevis på att vi lever 
upp till kraven och arbetar långsiktigt och 
metodiskt med miljöfrågor både vad gäller 
dokumentation och praktiskt miljöarbete.  

Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som 
medfört ökad kunskap och ökat intresse för 
miljöfrågor bland personalen. 

Miljöförbättringar som skett är bland annat 
minskad elförbrukning, minskad pappers-
förbrukning och minskad användning av fossilt 
drivmedel till våra fordon.   

All personal vidareutbildas årligen inom ämnet 
miljö och vi har gjort flera förbättringar för att 
minska vårt avtryck. Det handlar om kunskap 
och en vilja att förändra, allt från stora till små 
handlingar för att minska avtrycken på miljön. 

Hälsa & Säkerhet 

Hälsa och säkerhet går hand i hand och är 
mycket viktiga pusselbitar för en hållbar 
verksamhet. Vi verkar för en god och 
stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av 
säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till en 
fysiskt, psykiskt och socialt sund och 
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, 
där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs. 

Regelbundet utförs riskbedömningar och 
skyddsronder inom verksamheten och de ger 
en bra överblick och kontroll av arbetsmiljön, 
säkerheten och brandskyddet. Anmärkningar 
åtgärdas omgående eller förs in i handlings-
planen. Personalen genomför regelbundet 
utbildningar för att leva upp till lagkrav och 
säkerställa hög säkerhet på arbetsplatsen. 

Årligt besök hos företagshälsovård, friskvårds-
bidrag, motion och friskvård på arbetstid samt 
gemensamma personalaktiviteter främjar 
hälsan bland personalen. Under året har vi 
genomfört nästan 350 träningspass och 
tillryggalagt mer än 150 mil i vår gemensamma 
friskvård på arbetstid och i hälsoutmaningarna. 
Vårt hälsofrämjande arbete medför låg 
sjukfrånvaro och hög kvalitet i arbetet. 
Sjukfrånvaron för året var 0,96 (0,77) %. 
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Teknik & Drift 

Fjärrvärmeproduktion
Under 2020 har det producerats 89,1 (92,0) 
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick  
till 94,6 (95,0) %.  

Fördelning av värmekällor GWh 
Restvärme från Perstorp Oxo 47,3 (46,7) 

Restvärme från Borealis 37,1 (40,7) 

Prima värme från Borealis 4,0 (1,8) 

Naturgas i egna pannor 0,8 (2,8) 

Under året har produktionen hos våra 
restvärmeleverantörer legat på en hög nivå 

trots att Borealis krackeranläggning stått stilla 
stor del av året på grund av skador efter 
branden i maj.  

Den höga årsmedeltemperaturen gjorde dock 
att efterfrågan på värme blev lägre och den 
totala produktionen stannade därför på 95 % av 
den budgeterade.  

Debiterad energi blev 73,0 (75,4) GWh. 
Differensen mellan producerad energi och 
debiterad energi är mät- och kulvertförluster. 
Förlusterna uppgick till 18,1 (18,1) %. För att 
minska förlusterna pågår det ständigt förbätt-
ringsåtgärder i både drift- och kulvertsystem.  

Producerad energi (MWh) 
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Restvärme Naturgas / Olja

Energistatistik (MWh) 2020 2019 2018 2017 
Pannproducerad 812 2 794 4 100             522    
Restvärme Perstorp 47 253 46 740 37 674       48 405     
Restvärme Borealis 37 059 40 712 50 620       42 993     
Prima värme Borealis 4 013 1803 1245             189     

Producerad energi 89 137 92 049 93 639       92 109     
Verkningsgrad restvärme 94,59 % 95,01 % 94,29 % 99,23 % 
Debiterad energi 72 959 75 361 77 270       75 928     
Mät- & Kulvertförluster 18,15 % 18,13 % 17,48 % 17,57 % 

      

Kunder 2020 2019 2018 2017 
Antal anläggningar 1 395 1 360 1 333 1 319 
Abonnerad effekt (kW) 42 821 40 194 39 868 40 072 
Nya anläggningar 35 27 14 7 
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Teknik 
Anslutning av de nya flerfamiljshusen på 
Solgårdsterassen har fortsatt under året. Nya 
ledningar har byggts och ca 200 meter befintlig 
ledning har flyttats för att ge plats för ytterligare 
hus. Fem flerfamiljshus kopplades till vårt nät i 
detta projekt och samtidigt har det förberetts 
för fyra kommande anslutningar. 

På Solbacken och Hövändarvägen norr om 
Strandnorum har de nybyggda villorna kopplats 
till nätet allt eftersom de färdigställts. 34 av 41 
hus är nu byggda och värms upp av oss.  

Totalt anslöts 35 nya anläggningar till vårt nät 
under året, fördelat på villor, flerfamiljshus och 
industrifastigheter.   

Fiberutbyggnaden har också fortsatt och 
ytterligare kommunala verksamhetslokaler har 
anslutits.  

Det lokala fjärrvärmenätet i Stora Höga byggdes 
ut med 550 meter ny ledning för att möjliggöra 
värmeförsörjning av sex nya hyreshus med 
totalt 74 lägenheter i Getskär.  

Under sommaren utfördes flera större under-
hållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Under 
planerade underhållsstopp byttes ett tiotal 
markventiler ut vid både Kopper och 
Näbbabergstigen.  

På Perstorp Oxo renoverades en av våra tre 
produktionsvärmeväxlare och på värmeverket 
på Hantverkaregatan har en av de äldsta 
pannorna bytts ut.  

Arbetet med teknisk service hos kund har på 
grund av pågående pandemi delvis pausats. 171 
servicebesök utfördes av våra tekniker, de flesta 
i villor. Utöver detta valde ett tiotal villaägare 
oss som leverantör när deras fjärrvärme-
centraler var dags att byta ut. 

Utveckling 2021
Ledningsdragning och anslutningar av de nya 
flerfamiljshusen på Solgårdsterassen fortsätter 
under året. Ytterligare större fastigheter att 
ansluta är bland annat nytt hyreshus på 
Nyborgsvägen och två nya skolor på Hallerna.  

Pelletspannan i Stora Höga kommer att behövas 
bytas om inte arbetet med en överförings-
ledning från Stenungsund kommer igång.  

Inom planerat underhåll fortsätter arbetet med 
utbyte av äldre markventiler och ytterligare två 
produktionsvärmeväxlare på Perstorp Oxo skall 
renoveras under hösten.  

Service på kundanläggningar fortsätter och 
ytterligare fastighetsägare har beställt utbyte av 
fjärrvärmecentraler.  

Projektet med förläggning av fiberkanalisation 
kommer att fortsätta.  

Anslutning av de återstående sju nya villorna i 
Strandnorum sker allteftersom de byggs och 
anslutning av övriga nya och befintliga 
fastigheter pågår mer eller mindre 
kontinuerligt. 
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Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK. 
 

Förvaltningsberättelse 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr 
556601–1895). Styrelsen och VD för Stenung-
sund Energi & Miljö AB får härmed avge års-
redovisning för verksamheten 2020, vilket är 
bolagets tjugonde räkenskapsår. Uppgifter 
inom parentes avser verksamhetsåret 2019. 

Verksamheten 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi) producerar och distribuerar fjärrvärme 
inom Stenungsunds kommun. Verksamheten 
sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenung-
sunds Fjärrvärme. Bolaget övertog den 1 juli 
2001 ansvaret för distribution och försäljning av 
fjärrvärme från Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme.  
Företagets säte är Stenungsund. 
 

Flerårsjämförelse* 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning  57 258 332 44 820 839 46 096 302 43 912 865 43 773 475 
Res. efter finansiella poster 17 615 780 5 328 074 4 945 631 6 814 671 6 881 348 
Res. i % av nettoomsättningen 30,77 11,89 10,72 15,52 15,72 
Balansomslutning 153 551 219 153 167 246 153 216 428 144 111 712 147 255 972 
Soliditet (%) 42,96 34 ,03 31,05 30,34 26,08 
Avkastning på eget kapital (%) 26,70 10,22 10,83 15,58 19,25 
Avkastning på totalt kapital (%) 12,09 4,24 4,16 5,72 5,86 
Kassalikviditet (%) 135,91 62,78 71,34 66,67 91,99 
Justerat eget kapital 65 965 053  52 124 641 47 577 423 43 726 456 38 416 104 

*Definitioner av nyckeltal, se not 8. 

 

Ägarförhållande 
Stenungsunds Energi & Miljö AB är helägt av 
Stenungsunds kommun. 

Styrelsen 
Styrelseledamöterna, som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson (ordförande), Lennart 
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper 
Lundblad och Kjell Stahre.  

Personliga ersättare är Sanida Okanovic, Bertil 
Ohlsson, Anna-Karin Vernberg, Ingemar 
Hadartz och Ann-Marie Farkas. 

Erland Astorsson (VD) är föredragande i 
styrelsen. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda 
sammanträden. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Hans Gavin, Ernst 
& Young AB. Lekmannarevisorer har varit Hans 
Gillenius och Pia Andell. 

Miljötillstånd 
Bolaget bedriver en miljöfarlig verksamhet och 
är därför tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Tillståndet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och gäller för fjärrvärmecentralen på 
fastighet Söbacken 1:174 i Stenungsunds 
kommun. 

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 9 658 tkr  
(9 205) tkr. 

Investeringarna består av: 
• Utbyggnad av kulvertnät. 
• Anslutning av nya fastigheter. 
• Utbyte Panna 63  

Resultat 
Bolaget redovisar en soliditet för år 2020 om 
42,96 (34,03) %. 

Bolaget redovisar ett resultat före boksluts-
dispositioner och skatt om 17 600 (5 300) tkr.  

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till 
57 258 (44 821) tkr. Kostnaden för råvaror är  
15 694 (16 926) tkr.  
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Risker 
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och 
företaget arbetar kontinuerligt med att 
identifiera och bedöma risker verksamheten 
utsätts för.  
De största riskerna som föreligger bolagets 
verksamhet är: 
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo 

och Borealis Polyeten kan påverka in-
leveransen av restvärme i vårt nät negativt.  

• Ökat världsmarknadspris på naturgas på-
verkar prissättning av både restvärme och 
naturgas. 

• Ett sjunkande elpris gynnar konkurrerande 
uppvärmningsformer.  

• Ett varmare klimat leder till mindre för-
säljning. 

• Ökade räntenivåer. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Covid -19 har haft lindrig påverkan på 

verksamheten med obetydlig påverkan på 
resultatet. 

• Till följd av ändrade redovisningsprinciper 
har anslutningsavgifter om 12,1 mkr hän-
förliga till tidigare räkenskapsår intäktsförts 
under 2020, se not 2. 

• Anslutning av flerfamiljshus i Stora Höga. 
• Ny panna (10 MW) installerad på 

värmeverket i Stenungsund. 
• Stenungsunds Energi hade fortsatt det allra 

lägsta priset i Västra Götaland och gick från 
fjärde till tredje lägsta priset för fjärrvärme i 
Sverige. 

• Ingen prisjustering mot kund har skett under 
året.  

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning 

200 000 5 000 0 23 960 

Belopp vid årets utgång 200 000 5 000 0 23 960 

     

Resultatdisposition  
Medel att disponera:   
Balanserat resultat 23 960  
 23 960  

Förslag till disposition: 23 960 
 

Balanseras i ny räkning 23 960  

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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     Resultaträkning 

  
    

Belopp i Kronor   2020 2019 
  Not jan-dec jan-dec 

Rörelseintäkter       

Nettoomsättning 2 57 258 332 44 820 840 

Övriga intäkter  1 985 668 1 982 205 

Summa rörelseintäkter   59 244 000 46 803 045 

      
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter   -15 694 373 -16 926 444 

Övriga externa kostnader  -11 404 532 -9 547 830 

Personalkostnader 3,4 -6 424 844 -6 284 167 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -6 959 386 -7 337 201 

Övriga rörelsekostnader   -216 015 -234 568 

Summa rörelsekostnader   -40 699 150 -40 330 210 

     
Rörelseresultat   18 544 850 6 472 834 

      
Finansiella poster     
Ränteintäkter  15 818 14 718 

Räntekostnader  -189 -278 

Räntekostnader till Stenungsunds kommun  -944 700 -1 159 200 

Summa finansiella poster   -929 071 -1 144 760 

        

Resultat efter finansiella poster   17 615 780 5 328 074 

      
Bokslutsdispositioner     
Övriga bokslutsdispositioner   -17 608 667 -5 321 881 

Summa bokslutsdispositioner   -17 608 667 -5 321 881 

      
Resultat före skatt   7 114 6 193 

      
Skatter    

Skatt på årets resultat  -7 114 -6 193 

Årets resultat   0 0 
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     Balansräkning 

Tillgångar 
    

Belopp i Kronor     
 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 5 5 433 376 5 850 606 

Maskiner och tekniska anläggningar 6 136 488 855 133 544 660 

Inventarier 7 716 999 544 370 

Pågående materiella nyanläggningar   0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar  142 639 230 139 939 636 

    

Summa anläggningstillgångar  142 639 230 139 939 636 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  641 013 680 206 

Summa varulager  641 013 680 206 

    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  5 081 960 5 919 604 

Fordringar hos Stenungsunds kommun  4 278 971 4 735 489 

Övriga fordringar  470 590 1 474 723 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  439 455 417 588 

Summa kortfristiga fodringar  10 270 976 12 547 404 

    
Kassa och Bank    

Kassa och bank  0 0 

Summa kassa och bank  0 0 

    

Summa omsättningstillgångar  10 911 989 13 227 610 

    

Summa tillgångar  153 551 219 153 167 246 
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     Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Belopp i Kronor     

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  200 000 200 000 

Reservfond  5000 5000 

Summa bundet eget kapital  205 000 205 000 

    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  23 960 23 960 

Summa fritt eget kapital  23 960 23 960 

    

Summa eget kapital  228 960 228 960 

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade överavskrivningar  83 633 707 66 025 040 

Summa obeskattade reserver  83 633 707 66 025 040 

    

Långfristiga skulder    

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun  62 000 000 67 000 000 

Summa långfristiga skulder  62 000 000 67 000 000 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  4 431 359 6 312 197 

Övriga skulder  882 977 890 439 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 2 374 216 12 710 610 

Summa kortfristiga skulder  7 688 552 19 913 246 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  153 551 219 153 167 246 
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    Kassaflödesanalys  

 
    

Belopp i Kronor  2020 2019 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat 2 18 544 850 6 472 834 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  6 959 386 7 337 201 

Erhållen ränta mm  15 818 14 718 

Erlagd ränta   -944 889 -1 159 478 

Betald inkomstskatt  -7 114 -8 493 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital  24 568 051 12 656 781 

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete  39 193 -7 554 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -465 330 701 763 

Minskning(+)/ökning(-) av fodringar  520 905 678 389 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -1 880 838 -82 178 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 2 -10 352 239 -286 585 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  12 429 741 13 660 616 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av byggnader och mark 5 0 0 

Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar 6 -9 250 157 -9 002 814 

Förvärv av inventarier 7 -408 823 -202 636 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar    

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 658 980                -9 205 450 

    
Finansieringsverksamheten    
Amortering långfristiga lån  -5 000 000 -5 000 000 

    
Förändring av likvida medel  -2 229 239 -544 834 

Likvida medel vid årets början  3 766 452 4 311 285 

    
Likvida medel vid årets slut (Inklusive koncernkonto)  1 537 213 3 766 451 
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 Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper   

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovissningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 Materiella anläggningstillgångar  

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  Antal år 

 Inventarier 5 år  Fiberkanalisation 20 år  

 Byggnader och mark 25 år  Naturgas 10 år  

 Bygge Perstorp 10 år  Reservkraftaggregat 20 år  

 Borealis utrustning 10 år  Panna 15 MW 20 år  

 Teknik utrustning 10 år  Kulvertnät 50 år  

 Styrsystem 10 år  Borealis PE3 15 år  

 Ställverk 15 år     

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Ändrad redovisningsprincip   

 

Från och med detta räkenskapsår intäktsförs samtliga anslutningsavgifter vid slutförd installation. Tidigare år 
har anslutningsavgifter periodiserats som en förutbetald intäkt och löst upp över tillgångens nyttjandeperiod. 
Den ändrade redovisningsprincipen har inneburit att anslutningsavgifter om 12 109 tkr hänförliga till tidigare 
räkenskapsår intäktsförts under 2020. Jämförelsetalen har i enlighet med BFNAR 2016:10 inte räknats om.  

 
Not 3 Medelantal anställda 2020 2019 

 Medelantal anställda   

 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.   

 Medelantalet anställda har varit 8 8 

 varav kvinnor 3 3 

 varav män 5 5 
 
Not 4 Personal 2020 2019 

 Sjukfrånvaro   

 Sjukfrånvaro för samtliga anställda 0,96 % 0,77 % 
    

 Löner, ersättningar m.m.   

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   

 har utgått med följande belopp:   
    

 Löner och ersättningar                                       4 589 284 4 423 956 

 Pensionskostnader 524 043 474 617 

 Sociala kostnader 1 311 517 1 385 594 

 Summa 6 424 844 6 284 167 
    

Noter till balansräkningen 
Not 5 Byggnader och mark 2020 2019 

 Ingående anskaffningsvärden  10 440 806 10 440 806 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 10 440 806 10 440 806 

    

 Ingående avskrivningar -4 590 200 -4 172 974 

 Årets avskrivningar -417 230 -417 226 

 Summa avskrivningar -5 007 430 -4 590 200 

    

 Utgående redovisat värde byggnader och mark 5 433 376 5 850 606 
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Not 6 Maskiner och tekniska anläggningar 2020 2019 

 Ingående anskaffningsvärden 221 912 189 212 909 375 

 Inköp 9 250 157 9 002 814 

 Summa anskaffningsvärde 231 162 346 221 912 189 

    

 Ingående avskrivningar -88 367 529 -81 637 229 

 Årets avskrivningar -6 305 962 -6 730 300 

 Summa avskrivningar -94 673 491 -88 367 529 

    

 Utgående redovisat värde maskiner och tekniska anläggningar 136 488 855 133 544 660 

Not 7 Inventarier 2020 2019 

 Ingående anskaffningsvärde  2 066 136 1 863 500 

 Inköp 408 823 202 636 

 Summa anskaffningsvärde 2 474 960 2 066 136 

    

 Ingående avskrivningar -1 521 767 -1 332 092 

 Årets avskrivningar -236 194 -189 675 

 Summa avskrivningar -1 757 961 -1 521 767 

    

 Utgående redovisat värde inventarier 716 999 544 369 

    

Övriga noter 
Not 8 Definition av nyckeltal   
 

Soliditet Justerat eget kapital i procent till balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100 

 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 

    
 
 

 

 

 

  

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-02-23 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin, Auktoriserad revisor 
Vår granskningsrapport har avgivits 2021-02-23 
Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer 
Hans Gillenius  
Pia Andell 

Stenungsund 2021-02-18 

Lars-Ebbe Pettersson, Styrelseordf. 

Lennart Svensson, Vice styrelseordf. 

Mats Gjertz 

Jesper Lundblad 

Kjell Stahre 
Erland Astorsson, VD 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, 
org.nr 556601–1895. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds 
Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 8-15 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen innefattar 
inte åresredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

 

 

 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Stenungsunds Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 

 

 
 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Göteborg den 23/2 2021 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Granskningsrapport 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, org.nr 556601–1895 
Till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för kännedom  

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2020. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, 
kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Uttalande  
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 

Stenungsund den 23/2 2021 
Hans Gillenius 
Pia Andell 
Av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorer 
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”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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Protokoll nr I. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Onsdagen den 17 februari 
2021, kl 14:00-14:10. 
Plats: Uppkoppling genom Teams 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande 
Vice ordförande 

Närvarande ersättare 

Närvarande tjänstemän 
VD 
Ekonomiansvarig 

Lars-Ebbe Pettersson s 
Lennart Svensson L 
Kjell Stahre ST 
Jesper Lundblad e 
Mats Gjertz M 

Bertil Olsson s 
Sanida Okanovic s 
Anna-Karin Vernberg M 
Ann-Marie Farkas MP 
Ingemar Hadartz L 

Erland Astorsson 
Pernilla Dahlqvist 

§ I Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

$2al av justerare och protokollförare 

Lennart Svensson valdes till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3 Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Genomgång rsredovisning 2020, godkännande och undertecknande av 
förvaltningsberättelsen 
Vd redogjorde för Årsredovisningen 2020. 

Beslut 

Styrelsen beslutade att godkänna och underteckna Årsredovisningen 2020. 

§ 5 Ekonomi 
Resultatet redovisades tom januari och följer enligt plan. 

l -«, 
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$6 Övrigt 
Inga övriga frågor togs upp. 

$7 Avslutning 
Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

Lars-Ebbe Pettersson 

nart Svensson 

Protokollförare 

Pernilla Dahlqvist 
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Fjärrvärmen i Stenungsund 
Fjärrvärmen i Stenungsund har varit verksam i 
snart 40 år.  

1980 bildades Stiftelsen Stenungsunds 
Fjärrvärme efter att kommunfullmäktige god-
känt förslag till avtal med Unifos, nuvarande 
Borealis Polyeten. För leverans av spillvärme 
gavs det klartecken för utbyggnad av fjärrvärme 
i Stenungsunds tätort. 

Det hela började med att 70 villor i bostads-
området Nytorpshöjd kopplades in. Under de 
första fem åren anslöts 107 stycken an-
läggningar. 

1983 togs det första spadtaget för byggnation 
av fjärrvärmecentralen på Hantverkaregatan 
och året efter levererades den första 
fjärrvärmen producerad av restvärme. Under 
de kommande åren skedde det en successiv 
utbyggnad av fjärrvärmenätet och detta 
innebar att 253 stycken anläggningar var 
anslutna till och med 2001. Idag är det 1360 
anslutna anläggningar till fjärrvärmen. 

Stenungsunds Energi & Miljö AB som bildades 
2001 har tagit över verksamheten och levererar 
nu fjärrvärme i Stenungsund. 
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Förvaltningsberättelse 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme  
Org.nr. 853300–4944 

Styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme får härmed avge årsredovisningen för år 
2020, vilket är stiftelsens fyrtionde verksam-
hetsår. 

Verksamhetens ändamål 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme producerar 
fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. 
Leverantör av fjärrvärme är sedan 2001-07-01 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi). Verksamheten sker i nära samarbete 
med Stenungsunds Energi. Stiftelsens säte är 
Stenungsund.  

Styrelsen 
Styrelseledamöterna som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson (ordförande), Lennart 
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper 
Lundblad och Kjell Stahre. Personliga ersättare 
är Sanida Okanovic, Bertil Ohlsson, Anna-Karin 
Vernberg, Ingemar Hadartz och Ann-Marie 
Farkas. 

Erland Astorsson är föredragande i styrelsen. 
Styrelsen har under året haft sex proto-
kollförda sammanträden. 

 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Ernst & Young AB 
med Hans Gavin som huvudansvarig samt av 
kommunen utsedda lekmannarevisorer Hans 
Gillenius och Pia Andell.  

Personal 
Stiftelsen har ingen egen personal utan köper 
resurser från Stenungsunds Energi. Stiftelsen 
ersätter Stenungsunds Energi med 30 % av dess 
personalkostnad. 

Försäljning 
Från och med halvårsskiftet 2001 hanterar 
Stenungsunds Energi försäljningen av fjärr-
värme till externa kunder. 

Produktion och inköp 
Stenungsunds Energi hanterar produktion och 
inköp. 

Investeringar och anläggningar 
Årets investeringar har uppgått till 0 (0) kr. 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Covid -19 har inte påverkat verksamheten. 

Stiftelsen erhåller av Stenungsunds Energi 
betalning för sina tjänster genom att ta ut en 
avgift som omfattar samtliga kostnader för 
produktion och distribution av spillvärme och 
pannproducerad värme i Stiftelsens nät.  

 

Stiftelsen äger fortfarande större delen av 
panncentralen inklusive tre pannor (5, 8 och 10 
MW), distributionspumpar samt den kulvert 
som installerats fram till och med den 30 juni 
2001. 

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggs-
upplysningar.

Flerårsjämförelse* 2020 2019 2018 2017 
Omsättning 2 415 000 2 486 000 2 440 000 2 260 000 
Res. efter finansiella poster 4 613 1 474 2 045 5 251 
Res. i % av nettoomsättningen 0,19 0,06 0,08 0,23 
Balansomslutning 10 876 805 10 970 240 10 976 738 10 940 904 
Soliditet (%) 87,95 87,18 86,82 87,09 
Avkastning på eget kapital (%) 0,04 0,02 0,02 0,05 
Avkastning på totalt kapital (%) 0,04 0,01 0,01 0,04 
Kassalikviditet (%) 1 655,66 1 493,30 1 753,25 2 330,79 
Justerat eget kapital 9 566 984 9 563 355 9 531 024 9 529 428 

Definitioner av nyckeltal, se not 8. 
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      Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2020 2019 

   jan - dec   jan - dec  

Stiftelsen intäkter    
Ersättning från Stenungsunds Energi enligt 
samarbetsavtal 2  2 415 000  2 486 000 

Summa stiftelsens intäkter   2 415 000   2 486 000  

    

Stiftelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 3 -2 009 657 -2 004 641 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -400 095 -479 885 

Summa stiftelsens kostnader  -2 409 752 -2 484 526 

    

Rörelseresultat   5 248  1 474 

    
Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter  0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  635 0 

Summa finansiella poster  635 0 

    

Resultat efter finansiella poster  4 613 1 474 

    
Bokslutsdispositioner    

Förändring av överavskrivningar  362 705 430 217 

Summa bokslutsdispositioner  362 705 430 217 

    

Resultat före skatt  367 318 431 691 

    

Skatter    
Skatt på årets resultat  -78 602 -92 380 

Årets resultat  288 716 339 311 
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      Balansräkning 
Tillgångar    

Belopp i kr    
 Not 2020-12-31 2019-12-31 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 4 385 902 423 292 

Fjärrvärmecentral 5 917 788 1 105 894 

Kulvertnät 6 3 484 403 3 658 582 

Maskiner och inventarier 7 0 420 

Summa materiella anläggningstillgångar 
 

4 788 093 5 188 188 

Summa anläggningstillgångar  4 788 093 5 188 188 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  300 000 263 750 

Övriga fodringar  7 609 6 324 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter   22 012 21 112 

Summa kortfristiga fodringar  329 621 291 186 
    

Kassa och Bank    
Kassa och Bank   5 759 091 5 490 866 

Summa kassa och bank  5 759 091 5 490 866 
    

Summa omsättningstillgångar 
 

6 088 712 5 782 052 

Summa tillgångar  10 876 805 10 970 240 
 

Eget kapital och skulder    

Belopp i kr    

 Not 2020-12-31 2019-12-31 
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början  400 000 400 000 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut  400 000 400 000 

Fritt eget kapital    
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början  5 418 147 5 078 836 

Årets resultat   288 716 339 311 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 
 

5 706 863 5 418 147 

Summa eget kapital  6 106 863 5 818 147 
    

Obeskattade reserver    
Ackumulerade överavskrivningar  4 402 191 4 764 896 

Summa obeskattade reserver  4 402 191 4 764 896 
    

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  257 715 220 908 

Skatteskulder  100 495 154 141 

Övriga skulder   9 541 12 148 

Summa kortfristiga skulder  367 751 387 197 

Summa eget kapital och skulder  10 876 805 10 970 240 
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Noter 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Materiella anläggningstillgångar 

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  

 Byggnader och mark 25 år  

 Fjärrvärmenät 25 år  

 Kulvertnät 50 år  

 Inventarier, verktyg och installationer 20 år  

 

Noter till resultaträkningen 

Not 2 Nettoomsättning 2020 2019 

 Ersättning från Stenungsunds Energi enligt samarbetsavtal 2 415 000 2 486 000 

  2 415 000 2 486 000 

    
Not 3 Övriga externa kostnader 2020 2019 

 Personalkostnader enligt avtal 1 985 668 1 982 205 

 Övriga drift och underhållskostnader 23 989 22 436 

  2 009 657 2 004 641 

   2019 

 

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme har köpt personalresurser från Stenungsunds Energi & Miljö 
AB. 

Noter till balansräkningen 
Not 4 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  3 358 059 3 358 059 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 3 358 059 3 358 059 

    

 Ingående avskrivningar -2 934 767 -2 885 099 

 Årets avskrivningar -37 390 -49 668 

 Summa avskrivningar -2 972 157 -2 934 767 

 Utgående redovisat värde  385 902 423 292 

    

Not 5 Fjärrvärmecentral 2020-12-31 2019-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  4 704 817 4 704 817 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 4 704 817 4 704 817 

    

 Ingående avskrivningar -3 598 923 -3 410 820 

 Årets avskrivningar -188 106 -188 103 

 Summa avskrivningar -3 787 029 -3 598 923 

 Utgående redovisat värde  917 788 1 105 894 
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Not 6 Kulvert 2020-12-31 2019-12-31 

 Ingående anskaffningsvärden 35 907 945 35 907 945 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärden 35 907 945 35 907 945 

    

 Ingående avskrivningar -32 249 363 -32 075 195 

 Årets avskrivningar -174 179 -174 168 

 Summa avskrivningar -32 423 542 -32 249 363 

 Utgående redovisat värde  3 484 403 3 658 582 

    

Not 7 Maskiner & Inventarier 2020-12-31 2019-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  7 610 216 7 610 216 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 7 610 216 7 610 216 

    

 Ingående avskrivningar -7 609 796 -7 541 850 

 Årets avskrivningar -420 -67 946 

 Summa avskrivningar -7 610 216 -7 609 796 

 Utgående redovisat värde  0 420 

Övriga noter 
Not 8 Definition av nyckeltal   

 
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100 

 

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga 
skulder. 

 
  

 
 

 

  
Stenungsund 2021-02-18 

Lars-Ebbe Pettersson, Styrelseordf. 

Lennart Svensson, Vice styrelseordf. 

Mats Gjertz 

Jesper Lundblad 

Kjell Stahre 
Erland Astorsson, VD 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-02-23 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin, Auktoriserad revisor 
 
Hans Gillenius, Förtroendevald revisor 
Pia Andell, Förtroendevald revisor 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, org.nr 
853300–4944 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Stenungsunds Fjärrvärme för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Revisorernas ansvar beskrivs närmare i avsnitten De 
auktoriserade revisorernas ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rätt visande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

De auktoriserade revisorernas ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt Internation Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
an vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Stenungsunds 
Fjärrvärme för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har styrelsen inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
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Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om styrelsen i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation.  

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande. 

 

 

 

 

  

Göteborg den 23/2 2020 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
 

Hans Gillenius Pia Andell 
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 
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Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Orgnr. 853300–4944 

9 
 

 

 

 

 

”Varje år används runt om i världen mycket mer 

resurser än vad planeten har att ge. Tack vare utbyggd 

fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. Fjärrvärme hushåller 

med gemensamma resurser för att slippa låna av 

kommande generationer. 

All uppvärmning påverkar miljön. Genom framställning 

av värme i stora anläggningar med höga krav på 

säkerhet, verkningsgrad och effektiv rening, som förser 

hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön 

betydligt mindre än om var och en haft egen 

uppvärmning. Det blir alltså mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå samman och använda 

fjärrvärme som energikälla.” 
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Anteckningar
Ägardialog

                   2021-03-03
 
 
 
Anteckningar från ägardialog med Stenungsundshem AB 
 
Sammanträdesdatum: 2021-03-03 
Tid: 10:00 – 12:05 
Plats: Teams 
 
Representanter från Stenungsunds kommun 
Olof Lundberg (S), ordförande allmänna utskottet 
Johan Jönsson (M), vice ordförande allmänna utskottet 
Göder Bergermo (L), allmänna utskottet 
Emma Ramhult (V), allmänna utskottet 
Linda-Maria Hermansson, förste vice ordförande kommunstyrelsen 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande kommunstyrelsen 
 
Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad, del av mötet 
Sophie Nygren, kommunsekreterare  
 
Representanter från bolaget 
Jan Ruden (S), ordförande 
Helena Nävergårdh (M), vice ordförande 
Ted Lärnhem, VD 
Anders Rollings, marknads- och uthyrningschef 
Per Asker, ekonomichef 
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Anteckningar
Ägardialog

                   2021-03-03
 
Dagordning 
 
1 Välkomna 

Olof Lundberg (S) hälsar välkommen.  
Punkten om sociala kontrakt utgår. 
 

 

2 Kortfattat från föregående ägardialog 
Kicki Nordberg återkopplar från förra ägardialogen.  
 

 

3 Bokslut 2020 
Stenungsundshem presenterar bokslut 2020 vilket har påverkats av försäljning av 
mark på solgårdsterassen.  
 

 

4/5 Utebliven byggnation av hyresrätter, Solgårdsterassen/ 
Stenungsunds hem presenterar pågående och framtida produktion 
Stenungsundshem informerar.  

 Solgårdsterrassen hus 16 och 17 – förväntad inflyttning december 2021. 
 Bygglov sökt för att bygga parkeringsdäck på Solgårdsterassen, vilket är en 

förutsättning för att kunna bygga hus 13. 
 Hasselhöjden, bekymmer med fornlämningar. Detaljplanen har justerats för 

att möjliggöra byggstart. 
 Nytorpshöjds förskola, planerar för 18 bostäder. 
 Ödsmål Närhälsan, undersöker möjlighet att göra om till lägenheter i 

befintliga lokaler. 
 Kolningsberget, undersöker möjligheten att förtäta. 
 Diskussion om p-normen som bolaget menar påverkar möjligheten att bygga 

prisvärda hyresrätter.  
 

 

6 Kristinedalsplan 
Koncepthus planeras, plan beräknas att antas 2025.  
 

 

7 Frågor till nästa ägardialog 
 Sociala kontrakt 
 Avtalstrohet 
 Ägardirektiv, mål i strategisk plan, koncernmål 
 Bostadsanpassning 
 Solceller 
 Klimatmål 

 

 

8 Övrigt 
Frågan om solceller diskuteras.  
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Anteckningar
Stenungsunds kommun          

                   2021-03-03
 
 
 
Anteckningar från ägardialog med Stenungsunds Energi och Miljö 
AB 
 
Sammanträdesdatum: 2021-03-03 
Tid: 08:00 – 09:35 
Plats: Teams 
 
Representanter från Stenungsunds kommun  
Olof Lundberg (S), ordförande allmänna utskottet  
Johan Jönsson (M), vice ordförande allmänna utskottet  
Linda-Maria Hermansson, förste vice ordförande kommunstyrelsen 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande kommunstyrelsen 
Emma Ramhult (V) 
Göder Bergermo (L) 
 
Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Sophie Nygren, kommunsekreterare 
 
Representanter från bolaget  
Lars-Ebbe Pettersson (S), ordförande  
Lennart Svensson (L), vice ordförande  
Erland Astorsson, VD  
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Anteckningar
Stenungsunds kommun          

                   2021-03-03
 
Anteckningar 
 
1 Välkomna 

Olof Lundberg (S) hälsar välkomna.  
 

 

2 Kortfattat från förra ägardialogen 
Kicki Nordberg går igenom vad som avhandlades på föregående ägardialog. 
 

 

3 Bokslut 2020, Stenungsunds Energi 
Stenungsunds Energi och Miljö AB informerar om bokslutet. Bolaget har anpassat 
sig efter de nya redovisningsprinciperna vilket har påverkat siffrorna. 
  

 

4 Presentation av pågående projekt 
Stenungsunds Energi och Miljö AB informerar om pågående projekt. 

 Munkeröd 1:12 byggas industri, kontor och lager  
 Överföringsledning Stora Höga 
 Ny pannan i Stora Höga 
 Eventuell fjärrvärme i nya handelsområdet Jörlanda-Berg 
 Fiberutbyggnad och underhållsarbete 

 

 

5 Fjärrkyla och nya uppgifter 
Stenungsunds Energi och Miljö AB informerar om nya spännande ideér.  

 Mark och entrévärme  
 Planvärme 
 Vitvaror 
 Fjärrkyla  
 Solcellspark  

 

 

6 Frågor till nästa ägardialog 29 april 
 Eventuell revidering av ägardirektiv 
 Förslag till mål i strategiskt plan 2022, koncernmål 
 Avtalstrohet 
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Skrivelse till kommunstyrelsen, 2021-03-22
Ucklum 2021-03-11

Bakgrund:
Den 4e mars -21 fick föräldrarna till årskurs 3 på Ucklumskolan information, via ett digitalt
möte, att de 11 barnen blivit placerade på fyra olika skolor runt om i kommunen. Detta var
något som kom som en chock, då vi fick reda på att samarbetet mellan Ucklumskolan och
Spekerödskolan inte längre var aktuell; ett samarbete som de senaste 7 åren utmynnat i en
praxis i att barnen i årskurs 4 på Ucklumskolan per automatik har en övergång till
Spekerödskolan.
100% av föräldrarna valde utifrån dessa parametrar Spekerödskolan som sitt
förstahandsval, i vissa fall även enda val.
Sedan förskoleklass har föräldrar och barn blivit indoktrinerade att de i årskurs 4 ska till
Spekerödskolan, något som även stått på Stenungsunds kommuns hemsida under
“Ucklumskolan”, fram till årsskiftet. Dvs även under vårt skolval.
Ucklumskolan har gemensamt med Spekerödskolan haft bland annat rektor, skolsköterska,
skolkurator och administratör. Barnen har även åkt buss till Spekerödskolan för slöjd en
gång i veckan, bland annat för att lära känna sin nya skola.

Vi förstår att man måste följa skollagen, men konsekvenserna av beslutet som fattades i juni
2020, av att följa den till punkt och pricka, blir att Ucklumbarnen systematiskt ställs utanför
tryggheten att veta vart nästa årskurs är. En trygghet som resterande årskurs 3 redan
känner, då skolorna måste erbjuda redan befintliga elever plats i kommande årskurs upp till
årskurs 6.
Detta anser vi strider mot likabehandlingsprincipen samt barnkonventionen, som blev lag
januari 2020.

Med detta i åtanke kan vi se att det hårda arbete som Stenungsunds kommuns politiker
tillsammans med Ucklumskolans föräldraförening har gjort för att öka elevantalet på skolan,
med gott resultat, riskerar att vara förgäves.
Det blir svårt att motivera vårdnadshavare att placera sina barn på Ucklumskolan om det inte
finns någon trygghet i övergången till årskurs 4, utan barnen riskerar att placeras på olika
skolor runt om i kommunen.
Det finns även en ökad risk för överflytt av barn redan i årskurs 2 för att säkra sin plats på
önskad skola eller att man väljer förskoleklass på annan skola direkt.
I samtliga fall ser vi en nedåtgående spiral i elevantalet på skolan, vilket i slutändan
resulterar i att skolan saknar elevunderlag och tvingas stänga ner. I skrivande stund är det
redan minst en yngre elev som begärt överflytt i tidsramen 4/3-11/3.
Elevunderlaget ser gott ut, både med tanke på att Ucklum expanderar kraftigt och att det går
ca 60 förskolebarn på Ucklums förskola samt förskolan Vilda Tilda. (Till detta tillkommer de
ca 30 barnen på Skogsbackens förskola.)

De barn från Ucklum, som med relativ närhetsprincip, nu inte får plats på vald skola i årskurs
3, kommer att vara samma elever som missgynnas i valet till årskurs 7.
Bor man långt ifrån en populär skola kommer man alltid att missgynnas.
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Vi kan se flertalet lösningar på detta.
● Bereda plats för de 6 eleverna som ej fick plats genom att:

- slå ut en mellanvägg, en lösning som finns från kommunen.
- omorganisera skolan genom ev klassrumsflytt och rotation i klasser, anpassa efter
barngrupp.

● Utöka Ucklumskolan till en F-6-skola, då vi kan se ökat elevunderlag. Tom lokal finns
och pengar budgeterat för renovering 2021 finns.

● Ucklumskolan får en tillhörighet till en skola.
- En skola som räknar med Ucklumbarnen i årskurs 4 och har öronmärkta platser till
dessa.
- Föräldrar kan räkna med att det finns en tillgänglig plats och möjlighet för syskon på
samma skola
- Detta är ett perfekt år att välja/ändra tillhörighet, då alla väljer för sitt första eller
sista barn.

● Vid skolval inför årskurs 7- Utgå ifrån skolskjutsupptagningsområdet, inte relativ
närhetsprincip.
- De barn som går på t.ex. Ekenäs, räknas till Ekenäs upptagningsområde och kan
således välja skola på samma premisser som klasskamraterna och inte utifrån vart
man är folkbokförd.
- Risken är annars, som ovan nämnt, att samma barn missgynnas i skolvalet inför
årskurs 7 igen.

Vi kan konstatera att det behövs ett gemensamt och långsiktigt tänk och vi vill avslutningsvis
skicka med ett utdrag ur Stenungsunds kommuns Vision 2035:

“Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att
barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö.”

“Kommunens värdegrund – insyn, delaktighet, öppenhet och helhetssyn genomsyrar alla
verksamheter i kommunen.”

/
Föräldrar till barnen i årskurs 3, Ucklumskolan
genom Elina Salonen, Josefine Theen, Lisa Sköldén, Maria Karlsson och Per-Olof Torsell
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Anteckning
2021-03-12 Dnr KS 2020/88

Redovisning av delegationsbeslut 2021-03-22

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsen antagen
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Delegationsbesluten från tjänstemän skickas separat.
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Anställning Anställningsform Befattning Gäller tom SSG Motivering av anställning

2021-01-13 P_1 Tills vidare P_0674 Bygglovhandläggare 1,0

2021-01-04 P_1 Tills vidare P_1726 Miljö o Hälsoskyddsinsp 1,0

2021-01-11 P_3 Besttid eg vik P_1726 Miljö o Hälsoskyddsinsp 9999-12-31 1,0

2020-12-01 P_1 Tills vidare P_4112 Verksamhetschef förskola 1,0

2021-01-04 P_15 Allmän visstid P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 1,0

2020-12-17 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-01-11 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-01-07 P_3 Besttid eg vik P_9772 Lärare i tidigare åren 9999-12-31 1,0

2020-12-01 P_1 Tills vidare P_9773 Lärare i senare åren 1,0

2021-01-07 P_1 Tills vidare P_A156 Grundskollärare senare 1,0

2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 1,0

2021-01-07 P_22 Obeh skollagen P_H684 Lärare 7-9 9999-12-31 1,0

2020-12-01 P_1 Tills vidare P_1151 Distriktssköterska 1,0

2021-01-04 P_9 Viss tid prov P_A690 Lärare fritidshem 9999-12-31 1,0

2021-01-04 P_1 Tills vidare P_A690 Lärare fritidshem 1,0

2021-01-11 P_15 Allmän visstid P_3391 Elevassistent 2021-01-31 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_3184 Samordnare 1,0

2021-01-18 P_15 Allmän visstid P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 1,0

2021-01-28 P_1 Tills vidare P_2070 Rektor 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_3391 Elevassistent 1,0

2020-12-17 P_1 Tills vidare P_3391 Elevassistent 1,0

2021-01-01 P_3 Besttid eg vik P_3391 Elevassistent 9999-12-31 1,0

2020-12-16 P_1 Tills vidare P_2044 Utbildningsledare 1,0

2021-01-04 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2020-12-02 P_1 Tills vidare P_3388 Familjebehandlare 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_2706 Studiehandledare 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_2706 Studiehandledare 1,0

2021-01-18 P_1 Tills vidare P_5413 Mark- o Exploateringsing 1,0

2021-01-11 P_1 Tills vidare P_2433 Enhetschef 1,0

Handläggare: Rickard Sandin, personalkonsult

Nyanställningar KS dec 2020 och jan 2021
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2021-01-01 P_1 Tills vidare P_8463 Måltidsbiträde 1,0

2021-01-04 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2020-12-01 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 1,0

2020-12-01 P_1 Tills vidare P_3641 Förskollärare 1,0

2021-01-25 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-01-18 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-01-18 P_1 Tills vidare P_6779 Stödpedagog 1,0

2021-01-11 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 1,0

2021-01-11 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 1,0

2020-12-21 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 1,0

2021-01-04 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2020-12-22 P_1 Tills vidare P_B618 Gymnasie allmän 1,0

2021-01-20 P_9 Viss tid prov P_3184 Samordnare 9999-12-31 1,0

2021-01-11 P_1 Tills vidare P_E691 Förste Förskollärare 1,0

2021-01-25 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-01-18 P_22 Obeh skollagen P_E374 Obehör Lärare/Förskollär 9999-12-31 1,0

2021-01-11 P_1 Tills vidare P_1373 Arbetsterapeut 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_1373 Arbetsterapeut 1,0

2021-01-07 P_15 Allmän visstid P_2979 Gymnasielärare 9999-12-31 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_9773 Lärare i senare åren 1,0

2021-01-07 P_22 Obeh skollagen P_H683 Lärare 4-6 9999-12-31 1,0

2021-01-07 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-01-07 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-01-25 P_1 Tills vidare P_3641 Förskollärare 1,0

2020-12-19 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 1,0

2021-01-04 P_1 Tills vidare P_3641 Förskollärare 1,0

2021-01-18 P_15 Allmän visstid P_A191 Barnskötare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-01-19 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-01-09 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 1,0

2020-12-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0
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2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2021-01-11 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_2433 Enhetschef 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_3116 Verksamhetsutvecklare 1,0

2021-01-01 P_3 Besttid eg vik P_2433 Enhetschef 9999-12-31 1,0

2021-01-11 P_3 Besttid eg vik P_2433 Enhetschef 9999-12-31 1,0

2021-01-04 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2021-01-11 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-01-04 P_22 Obeh skollagen P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2021-01-14 P_3 Besttid eg vik P_1137 Sjuksköterska 9999-12-31 1,0

2021-01-11 P_15 Allmän visstid P_3646 Resurspedagog 9999-12-31 1,0

2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2020-12-17 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2021-01-04 P_1 Tills vidare P_3641 Förskollärare 1,0

2021-01-01 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 1,0

2020-12-01 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 1,0

2021-01-25 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-01-25 P_3 Besttid eg vik P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2020-12-23 P_1 Tills vidare P_H683 Lärare 4-6 1,0

2021-01-07 P_15 Allmän visstid P_9644 Biträde 2021-02-14 1,0

2021-01-04 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 1,0

2020-12-19 P_1 Tills vidare P_9205 Inköpare 1,0

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_0384 Upphandlare 1,0

2020-12-19 P_1 Tills vidare P_9205 Inköpare 1,0

2021-01-01 P_15 Allmän visstid P_2230 Bibliotekarie 9999-12-31 1,0

2021-01-01 P_3 Besttid eg vik P_3094 Socialsekreterare 9999-12-31 1,0

2021-01-18 P_3 Besttid eg vik P_3094 Socialsekreterare 9999-12-31 1,0

2021-01-15 P_3 Besttid eg vik P_4496 Rektor tf 2021-02-15 1,0

2020-12-23 P_1 Tills vidare P_3391 Elevassistent 0,9

2020-12-05 P_15 Allmän visstid P_G039 Studiehandl/Modersmållär 9999-12-31 0,9
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2021-01-18 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 0,9

2020-12-14 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-01-10 0,9

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_8135 Kock 0,9

2021-01-01 P_22 Obeh skollagen P_B618 Gymnasie allmän 9999-12-31 0,9

2021-01-08 P_3 Besttid eg vik P_3391 Elevassistent 9999-12-31 0,9

2021-01-01 P_3 Besttid eg vik P_1137 Sjuksköterska 9999-12-31 0,8

2021-01-18 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8

2021-01-08 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 2021-02-28 0,8

2020-12-23 P_1 Tills vidare P_H684 Lärare 7-9 0,8

2021-01-07 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 0,8

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_9267 Handledare 0,8

2020-12-28 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8

2020-12-28 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2021-01-01 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 0,8

2021-01-04 P_3 Besttid eg vik P_3399 Personlig assistent 9999-12-31 0,8

2021-01-25 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 9999-12-31 0,8

2021-01-18 P_22 Obeh skollagen P_A588 Lärare Kulturskolan 9999-12-31 0,8

2020-12-01 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 2021-02-21 0,8

2021-01-18 P_3 Besttid eg vik P_2720 Skoladministratör 9999-12-31 0,8

2021-01-07 P_22 Obeh skollagen P_H683 Lärare 4-6 9999-12-31 0,8

2021-01-14 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 0,8

2021-01-01 P_1 Tills vidare P_B618 Gymnasie allmän 0,8

2021-01-01 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-01-28 P_15 Allmän visstid P_2081 Rektor Bitr 9999-12-31 0,8

2021-01-11 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2020-12-21 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2021-01-11 P_22 Obeh skollagen P_9644 Biträde 9999-12-31 0,7

2021-01-07 P_25 Viss tid >67 år P_2995 Lärare 9999-12-31 0,7

2021-01-04 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,7

2021-01-07 P_25 Viss tid >67 år P_2995 Lärare 2021-02-14 0,7

2021-01-20 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 0,6 Utifrån verksamhetens behov och budgetskäl.

2021-01-11 P_3 Besttid eg vik P_3391 Elevassistent 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2021-01-07 P_15 Allmän visstid P_2995 Lärare 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov och att de avböjde större kontrakt.
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2020-12-05 P_15 Allmän visstid P_G039 Studiehandl/Modersmållär 2021-01-13 0,5 Utifrån verksamhetens behov och avböjde större kontrakt.

2020-12-14 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,5 Avböjde större kontrakt. Studerar.

2020-12-21 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,5 Avböjde större kontrakt. Studerar.

2021-01-25 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,5 Avböjde större kontrakt. Studerar.

2021-01-01 P_15 Allmän visstid P_2282 Biblioteksass(anv ej) 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov och avböjde större kontrakt.

2021-01-07 P_15 Allmän visstid P_B615 Modersmålslärare obehör 9999-12-31 0,4 Utifrån verksamhetens behov.

2021-01-11 P_22 Obeh skollagen P_A151 Kulturskollärare 9999-12-31 0,3 Utifrån verksamhetens behov.

2021-01-11 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,3 Arbetar 70% hos annan arbetsgivare.

9999-12-31 Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare

P_3 Besttid eg vik

P_15 Allmän visstid

P_25 Viss tid >67 år

P_9 Viss tid prov

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare.

Provanställning för en tillsvidareanställning.

Tillsvidareanställning (fast anställning).

Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

2 285

2 292
2 301

2 296

2 276

2 259

2 206

2 228

2 240 2 249

2 274

2 255

2 268

2 140

2 160

2 180

2 200

2 220

2 240

2 260

2 280

2 300

2 320

jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21

Antal årsarbetare, månadsavlönade, AB.
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Camilla Svensson Till kommunstyrelsen 
Verksamhetschef 
  
 
Återställning av kajpromenad 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att belägga kajpromanden med 
betongplattor ”standard”.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under januari månad tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att 
belägga kajpromenaden med bohuslänsk granit. 
 
Utifrån ovanstående beslut gjorde förvaltningen en upphandling. Upphandlingen avbröts då 
det framkom att entreprenören inte hade för avsikt att belägga kajpromenaden med granit från 
Bohuslän utan från Portugal samt att de ville justera tidplanen med ca 6-8 veckor framåt. 
 
Kommunen står nu inför tre olika alternativ i ärendet av återställning av kajpromenad: 
 

1. Ny upphandling görs där man väljer att anlägga promenaden med betongplattor 
”standard”. Förvaltningen beräknar då kostnaden uppgå till ca 1 000 tkr. 
 

2. Ny upphandling görs där man väljer att anlägga promenadstråket med betongplattor av 
sorten ”cirkus”, vilket är samma platta som lagts på framsidan av handelshuset. Med 
beläggning av denna platta får man ett enhetligt intryck då samma platta infinner sig 
på båda sidor av handelsbyggnaden. Förvaltningen beräknar då kostnaden uppgå till ca 
1 500 tkr. 
 

3. Ny upphandling görs där man väljer att belägga promenadstråket med bohuslänsk 
granit. Förvaltningen beräknar då kostnaden uppgå till ca 3 500 – 4 000 tkr. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
Under januari månad tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att 
belägga kajpromenaden med bohuslänsk granit. Den tidplan som kommunicerats inom ramen 
för projektet har tydliggjort att arbetet behöver slutföras till i början på maj 2021. 
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Utifrån ovanstående beslut gjorde förvaltningen en upphandling som avbröts då det vid det 
startmötet med den entreprenör som tilldelats uppdraget framkom att de dels inte hade för 
avsikt att belägga kajpromenaden med granit från Bohuslän utan från Portugal samt att de 
ville justera tidplanen med ca 6-8 veckor framåt. Då dessa två villkor är bärande i den 
upphandling som genomförts är det nödvändigt enligt Lagen om offentlig upphandling att 
genomföra en ny upphandling.  
 
Kommunen står nu inför tre olika alternativ i ärendet av återställning av kajpromenad: 
 

1. Ny upphandling görs där man väljer att anlägga promenaden med betongplattor 
”standard”. Förvaltningen beräknar då kostnaden uppgå till ca 1 000 tkr. 
 

2. Ny upphandling görs där man väljer att anlägga promenadstråket med betongplattor av 
sorten ”cirkus”, vilket är samma platta som lagts på framsidan av handelshuset. Med 
beläggning av denna platta får man ett enhetligt intryck då samma platta infinner sig 
på båda sidor av handelsbyggnaden. Förvaltningen beräknar då kostnaden uppgå till ca 
1 500 tkr. 
 

3. Ny upphandling görs där man väljer att belägga promenadstråket med bohuslänsk 
granit. Förvaltningen beräknar då kostnaden uppgå till ca 3 500 – 4 000 tkr. 
 

Övriga hänsynstagande: 
 
Tid för återställning 
Ett beslut om att återställa kajpromenaden med betong enligt alternativ 1 eller 2 bedöms 
kunna färdigställas till i mitten av maj 2021. 
 
Ett beslut att anlägga kajpromenaden med granit enligt alternativ 3 innebär längre 
leveranstider och arbetet kommer därför inte kunna färdigställas under våren. Förslaget 
innebär att arbetet kommer genomföras under september månad för att undvika störningar för 
den verksamhet som bedrivs på platsen under sommaren. 
 
Underhåll 
I underhållssynpunkt vid olika väderlekar uppger inte leverantörerna att det är någon skillnad 
på betong eller granit. 
 
Vid underhåll kopplat till att marken sätter sig eller att en platta går söner och behöver bytas 
ut, så är det troligt dyrare och längre leveranstid med granithällar. Med tanke på 
markförhållandena på den aktuella platsen bedömer vi att risken för sättningar som stor. 
 
Miljö 
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Betongplattor är inte klimatneutrala på grund av mängden cement som blandas i. 
Det finns dock betongplattor som har ett mindre klimatavtryck än standardplattan. 
 
Bohuslänsk granit räknas som ett klimatneutralt alternativ, så länge man säkerställer att 
brytningen och förädling av granit sker i Bohuslän eller närområdet. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Anläggande med betongplattan enligt alternativ 1 bedöms kosta 1 000 tkr vilket ryms inom 
ursprunglig budget för projektet. 
Anläggande med betongplatta enligt alternativ 2 bedöms kosta 1 500 tkr vilket innebär en 
merkostnad av 500 tkr från ursprunglig budget. 
Anläggande med granit enligt alternativ 3 bedöms kosta 3 500 – 4 000 tkr vilket innebär en 
merkostnad på 2 500 – 3 000 tkr i förhållande till ursprunglig budget för projektet.  
 
I det fall alternativ 3 överstiger 3 500 tkr så saknas medel i beslutad budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslut om beläggning oavsett material kommer säkerställa en trygg och säkert promenadstråk 
utan ojämnheter i marken. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-18 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Ange e-post eller fullständig adress 

Skriv mejladress till ansvarig handläggare som behöver få beslutet för att kunna implementera 
det. 
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Helena Cessford Till Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Igångsättning av om- och tillbyggnation av Nösnäsgymnasiets kök 
och matsal  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av om- och tillbyggnation av Nösnäsgymnasiets 
kök och matsal med en investeringsbudget om 42 200 tkr.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om till- och ombyggnation av 
Nösnäsgymnasiets kök och matsal vilken planeras att stå färdig till höstterminen 2022.  
 
Nösnäsgymnasiet har kommunens största produktionskök vilket är i stort behov av 
renovering. Beläggningen i matsalen är mycket hög varför den planeras att byggas ut med 150 
platser. 
 
Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett.  
 
Bedömningen är att projektet kommer att hålla sig inom beslutad budget. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om till- och ombyggnation av 
Nösnäsgymnasiets kök och matsal vilken planeras att stå färdig till höstterminen 2022.  
 
Nösnäsgymnasiet har kommunens största produktionskök. Köket som byggdes på 70-talet är 
nedslitet och i stort behov av omfattande renovering för att tillfullo uppfylla dagens lagkrav.  
 
Beläggningen i gymnasiets matsal är hög vilket ger upphov till långa kötider och stress. 
Utbyggd matsal tillför 150 nya platser.  
 
Matsal och kök planeras tillsammans för bästa flöde och logistik. Matsalen är indelad i flera 
rum som kan stängas av efter behov och istället nyttjas till mötes- och uppehållsrum under 
övrig tid. 
 
Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. 
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Bedömningen är att projektet kommer att hålla sig inom beslutad budget 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Total budget för projektet beslutad i 2021 års budget var 42 500 tkr exklusive inventarier. 
Budgeten är minskad med 300 tkr i förslag till 2022 års investeringsbudget då kostnader för 
förstudier redan belastat driftsbudgeten. Förändringen arbetas också in i 2022 års driftsbudget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Elever i åldrarna 16–19 år som studerar på gymnasiet berörs av beslutet. 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att om- och tillbyggt kök och framför allt utökad 
matsal är positiv för elevernas välbefinnande när kötid och stress minskas. 
 
När lokalerna byggs ut får alla elever plats inne i matsalarna och tillfällig lösning med bord i 
vestibulen kan tas bort. Det skapas fler serveringslinjer och fler dryckesstationer vilket 
resulterar i kortare köer. En förbättrad diskinlämning ger smidigare flöden och lägre 
ljudvolym i matsalen. 
 
Lokalen delas in i tre rum för att skapa en trivsammare miljö och möjlighet att stänga ned 
matsalen stegvis och på så sätt skapa mer plats till uppehållsyta för eleverna intill skolans 
café. 
 
Nösnäsgymnasiet lektionssalar på A-plan används ofta för övernattning i samband med 
föreningslivets idrottsträningar/tävlingar. För att förbättra för deltagarna vid dessa evenemang 
kommer matsalen utrustas med ett mindre pentry där frukost och kvällsmat kan tillredas.  
 
Två av de nya matsalarna kommer att utrustas för möjlighet till möten och vara 
uthyrningsbara till bland annat föreningslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
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Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 

maria.harstrom@stenungsund.se 

thomas.dahl@stenungsundshem.se
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Cecilia Vilén Till kommunfullmäktige 
Kommunjurist 
 
 
Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av 
pandemilagen och dess följdförordningar 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften rör myndighetsutövning mot enskild och därmed hanteras av någon av 
myndighetsnämnderna.    
 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter 
som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen). De beslut som omfattas av delegationen 
inskränker sig till förbud som gäller under perioder om maximalt 2 veckor och på vissa 
angivna och begränsade områden. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av 
lagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft (även kallad pandemilagen). 
Pandemilagen medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att 
hindra eller begränsa smittspridning av sjukdomen Covid-19. I 13 § pandemilagen har införts 
en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas 
i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Regeringen har beslutat att alla kommuner får 
meddela förbud mot att vistas på vissa platser.  
 
För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam handläggning av 
sådana beslut om vistelseförbud föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder mot detta 
föreligger enligt lag, delegera uppgiften till kommunstyrelsen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft (även kallad pandemilagen). 
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Pandemilagen medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att 
hindra eller begränsa smittspridning av sjukdomen Covid-19. I 13 § pandemilagen har införts 
en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas 
i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen gäller till och med september 2021.  
 
Med stöd av pandemilagen har regeringen utfärdat förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (nedan kallad 
begränsningsförordningen) varigenom krav ställs avseende t ex gym- och idrottsanläggningar, 
badhus, handelsplatser och upplåtelse av lokaler för privata tillställningar. 
 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 att komplettera begränsningsförordningen genom att 
ge kommunerna rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för 
trängsel. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Den nya bestämmelsen trädde ikraft 
den 11 mars 2021. 
 
Kommuners rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för 
trängsel: 

Bestämmelsen i 8 kap 1 § förordningen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att: 
 vistas i en park, 
 på en badplats eller, 
 på någon annan liknande särskild angiven plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 
 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, 
 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är vissa typer av 
platser som omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten 
typiskt sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock uttryckligen att vissa platser inte 
omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer 
betydande omfattning, till exempel köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt 
används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar, 
fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana platser. 
 
Syftet med ett förbud ska vara att motverka trängsel. För att regleringen inte ska bli onödigt 
långtgående bör det krävas att det på den aktuella platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
En sådan risk kan till exempel uppstå på badplatser och i parker, i vart fall under vissa delar 
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av året. En riskbedömning måste göras på förhand. Ett förbud mot att vistas på en viss särskilt 
angiven plats kan begränsas till att gälla under vissa tider på dygnet.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilket organ i 
kommunen som är det organ som är mest lämpat att fatta beslut med anledning av 
förordningen. I korthet framgår följande i SKR:s resonemang. 
 
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. 
Lagstiftningen innehåller inga bestämmelser om på vilken nivå beslut om förbud med stöd av 
bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från kommunfullmäktige. Det finns 
dock i sammanhanget behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess, vilket enligt 
SKR talar för att det finns intresse att lämna över viss beslutanderätt på kommunstyrelsen 
eller en nämnd.  
 
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta 
normgivningsmakt till nämnd eller kommunstyrelsen behöver bedömas utifrån 
regeringsformen och kommunallagen. Av regeringsformen framgår ett antal fri- och 
rättigheter, så som den fria rörligheten. SKR menar därför att det ligger nära till hands att 
resonera att vistelseförbud är en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen. Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige har exklusiv 
beslutanderätt i sådana typer av frågor. 
 
Om kommunfullmäktige begränsar kommunstyrelsen möjlighet att meddela vistelseförbud 
genom att införa villkor som minskar förbudens ingripande karaktär ökar det rättsliga 
utrymmet för att låta kommunstyrelsen fatta beslut om vistelseförbud. Exempel på 
begränsningar är att vistelseförbud bara får meddelas under korta perioder eller på vissa 
platser.  
 
Förvaltningen bedömer att beslut om förbudsföreskrifter bör vara en lösning som nyttjas först 
när det inte finns andra sätt att förhindra påtagliga risker för trängsel. I första hand bör 
trängsel motverkas genom informationsinsatser och påminnelser om var och ens ansvar att 
förhindra smittspridning. 
 
I syfte att ändå skapa bästa möjliga förutsättningar för snabb handläggning i händelse av att 
beslut om förbud behöver fattas, föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen).  

Beslutanderätten som delegeras föreslås begränsas till att bara avse beslut om förbud som 
gäller korta tider och avser begränsade områden som inte innebär ett hinder mot att förflytta 
sig inom riket.  
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De beslut som kan komma att fattas av kommunstyrelsen och som omfattas av delegationen 
inskränker sig till förbud som gäller under perioder om maximalt 2 veckor och på vissa 
angivna och begränsade områden. Beslut som innebär längre perioder och eller större 
områden kan komma att behöva hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut. Innan 
kommunen meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats ska 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens 
förslag. För att förbudsföreskrifter ska bli verkningsfulla och inte flytta problem med trängsel 
från en plats till en annan är det viktigt med samverkan mellan kommunerna. Länsstyrelsen 
har i sitt geografiska områdesansvar ett uppdrag att verka för samordning och inriktning och 
kan genom det uppdraget hjälpa kommunerna att samverka. Även Polismyndigheten har 
uttryckt önskemål om att tidigt få vara med i dialogen kring eventuella föreskrifter. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med hänvisning till ärendets administrativa karaktär bedöms beslutet inte få några 
konsekvenser för barn. Först när kommunen överväger att besluta om ett förbud mot att vistas 
på en badplats, lekpark eller liknande bör en barnkonsekvensanalys göras och konsekvenserna 
för barn analyseras. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslaget bedöms överensstämma med gällande lagstiftning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-17 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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