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Finansiella mål och inriktningsmål för Stenungsunds kommun 2019
Finansiella mål
1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring,
ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande femårsperioder.
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska
uppgå till minst 70 % sett över rullande femårsperioder.
3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

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

Kommunfullmäktiges målarbete är det första
ledet i den process som leder fram till en budget innehållande vision, mål, inriktning och
uppdrag, omvärldsanalys, drift- och investeringsramar samt resultatbudget, balansbudget,
finansieringsbudget. Inriktningsmålen är en del
av budgetförutsättningarna och anger inriktning och utgångspunkt för budgeten.
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges
strategiska plan och budget arbetar sektorerna i
samarbete med respektive utskott fram ett förslag till verksamhetsplan inklusive sektorsbudget för varje sektor. Sektorsbudgeten är i sin
tur nedbruten i sektorns olika verksamheter.
Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsverktyg för sektorerna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag.
Kommunstyrelsen ska besluta om verksamhetsplanerna senast i november.

Årshjul
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Politisk organisation1
Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ och det enda politiska organet som är direktvalt. I Stenungsunds kommun
har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredningar, som är kommunfullmäktiges verktyg för att
bereda politiska framtids- och visionsfrågor
inför debatt och beslut i fullmäktige.
Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och ansvarar bland annat för att
bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser till
så att kommunfullmäktiges beslut genomförs
och att återrapportering sker till kommunfullmäktige.
Ekonomi/personalberedningen bereder, på
uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för
planperioden och nästkommande år. Det inkluderar att bereda ärenden som enligt beslut i
kommunfullmäktige ska beaktas i nästa års
budget. Ekonomi/personalberedningen samordnar dessutom arbetet med inriktningsmål
och lokalresursplanering som är en del av den
strategiska planen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta
budgeten för nästkommande år och planåren.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom om verksamhetsplanen som inkluderar aktiviteter för
att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade
inriktningsmålen.
I Stenungsund finns det två utskott som bereder ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna
utskottet och Välfärdsutskottet. Välfärdsutskottet bereder ”mjuka” frågor som exempelvis
utbildning, förskola, särskilda och ordinära
boenden samt individ och familjeomsorg. Övriga frågor, exempelvis tekniska och kommunövergripande hanteras av allmänna utskottet.
I Stenungsunds kommun finns följande nämnder: Social myndighetsnämnd, Teknisk myndighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndarnämnd. Kommunen har också tre råd, Folkhälsorådet, Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade.
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Politisk sammansättning
Socialdemokraterna

14

Moderaterna

12

Sverigedemokraterna

7

Liberalerna

4

Centerpartiet

3

Kristdemokraterna

3

Stenungsundspartiet

3

Vänsterpartiet

3

Miljöpartiet
Summa mandat

2
51

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

Gäller från 2019
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Vision 2035

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

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

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

1. Attraktivt och välkomnande






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

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling




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

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

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

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

Kommunens ledord
Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är
kommunens ledord.
Helhet: Den egna verksamhetens betydelse ses
i ett större sammanhang och kommun- och
medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.
Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.
Delaktighet: Verksamheten främjas av att
många är med och påverkar besluten och verkar i lojalitet med fattade beslut.

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.

Insyn: Vi skall vara transparanta och ge omgivningen möjlighet till insyn i kommunens
arbetsutförande och resultat.

God ekonomisk hushållning
I Kommunallagens åttonde kapitel står det att
budgeten ska ange finansiella mål samt mål
och riktlinjer för verksamheten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Målen ska sträva efter att kommunens verksamhet bedrivs på ett sätt som säkerställer att
även kommande generationer får en bra kommunal service samt att maximal nytta uppnås
med minsta möjliga resursåtgång. Ambitionen
är att ha mål som är långsiktigt hållbara och
som kan mätas över tid.

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.
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.

I Stenungsunds kommun uppnås god ekonomisk hushållning genom att 70 % av de finansiella målen samt inriktningsmålen är helt
eller delvis uppfyllda.
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Finansiella mål
De finansiella målen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen.
uppgå till minst 70 % sett över rullande
femårsperioder.
3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt
över rullande femårsperioder.
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska

Inriktningsmål
Inriktningsmålen är övergripande mål med
fokus på effekt för brukaren. I processen med
att ta fram Strategisk plan 2019 - 2021 och
budget 2019 har inriktningsmålen setts över
och vissa förändringar har skett.
Inriktningsmålet gällande försörjningsstöd har
tagits bort. Orsaken är bland annat att
Stenungsund med sina 2,6 % 2017, ligger lågt i
förhållande till rikets medelvärde som 2017 var
4,2 %. Ett mål har tillkommit; ”Förutsättningar
för god och jämlik hälsa ska öka”.
Inriktningsmålet som handlar om att ”Barn och
unga ska prioriteras i kulturverksamheten” har
breddats och innefattar 2019 även fritidsverksamheten.
Inriktningsmålet som handlar om integration
av nyanlända har omformulerats.

Även för elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen hade en positiv
utveckling 2017, 83 % mot medelvärdet
för riket 76 %.
Elever i åk 9, behöriga till yrkesprogram
var även det högre än medelvärdet för riket; 87 % för Stenungsund mot 84 % i riket.
Betygsstatistiken 2017 visar dock att något
färre än tidigare nådde kunskapsmålen i
alla ämnen och att det i flera ämnen var
färre som klarade kraven. De positiva siffrorna för åk 3, 6 och 9, tillsammans med
fokuserat arbete under 2018 och 2019 har
ambitionen att vända denna trend.
2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
Andelen elever på Nösnäsgymnasiet, med
examen, ökade med en procentenhet under
2017, till 70 %. Även den genomsnittliga
betygspoängen har ökat från 13,4 2014 till
13,9 2017 och andelen A och B i år 3 har
ökat från 19,7 % till 26,2 % 2017.
Andelen Stenungsundselever med examen
inom fyra år minskade dock med två procentenheter jämfört med föregående läsår
och var 2017 72 %, samma siffra som medelvärdet i riket.

Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta
för att uppfylla inriktningsmålen framgår av
verksamhetsplanen. Där framgår också vilka
indikatorer som kopplats till respektive inriktningsmål.
Nedan följer samtliga inriktningsmål uppdelade på de två avgörande inriktningarna.
Attraktivt och välkomnande
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 i
grundskolan och därmed får behörighet till
gymnasiet.
2017 var elever i åk 3 som deltagit i alla
delprov och som klarat alla delprov för
ämnesproven i SV, Sv2 och MA 10 % fler
än 2016, 77 %. Medelvärdet för riket var
69 %.

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. I kvalitetsmätningen Insikt gör företagarna en helhetsbedömning av servicen i kommunens myndighetsutövning. Stenungsunds kommuns
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ranking har förbättrats rejält, från plats 157
till plats 50. Även Svenskt Näringsliv gör
en ranking av företagsklimatet beträffande
att starta och driva företag. Av landets 290
kommuner låg Stenungsund på plats 61
2017.

8. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande
Ambitionen är att öka tryggheten hos de
äldre. Hemtjänsten ska ha en personalkontinuitet som innebär att antalet personal en
hemtjänstmottagare möter under en 14dagarsperiod ska bli färre. Medelvärdet för
riket är 15 personer och för Stenungsund
17 personer 2017. Ett annat trygghetsmått
är att väntetiden för att få plats på ett
äldreboende från ansökan till erbjudande
om plats ska minska. Här är medelvärdet
för riket 57 dagar medan det för
Stenungsunds del är 84 dagar.

4. Bostadsbeståndet ska öka med minst
170 bostäder per år över en femårsperiod.
De tre senaste åren har bostadsbeståndet
ökat med över 100 bostäder varje år. Under 2017 färdigställdes 142 lägenheter. De
kommande två åren förväntas slutbesked
till ett stort antal bostäder såsom Stenunge
Strand, Ucklum, Nyborgsvägen och Getskär. Kommunens ambition är också att antalet färdiga detaljplaner ska öka, sett över
en femårsperiod.

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.

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.
6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv
och
hälsosam
arbetsplats/arbetsgivare.
Genom att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår, öka andelen anställda i
kommunen som har heltid och minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 %, är Stenungsunds kommun en hälsosam och attraktiv arbetsplats/arbetsgivare.

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,
antalet personer som lämnat etableringsuppdraget2 och börjat arbeta3 eller
studera (status efter 90 dagar) ska därför
öka

Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar
utveckling
7. Stenungsunds kommun ska verka för en
hållbar utveckling och därför minska
sin påverkan på miljön och klimatet.
Målet uppfylls genom att minska energiförbrukningen i kommunens anläggningar,
minska utläckaget av producerat dricksvatten, minska användningen av fossila bränslen och minska matsvinnet på kommunens
skolor, förskolor och äldreboenden samt
öka den insamlade mängden förpackningar
och returpapper.

2

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.

3

I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel.
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sumtion 2017–2019. Investeringarna, särskilt
bostadsbyggandet, har de senaste åren också
starkt bidragit till efterfrågan. Nu minskar bostadsbyggandet från 2017 års höga nivå. Svårigheter att rekrytera arbetskraft samt osäkerhet
om efterfrågan och priser är några av förklaringarna.

Omvärldsanalys4
Omvärldsanalysen syftar till att redovisa faktorer som påverkar kommunens planering på
kort och medellång sikt, det vill säga de trefyra närmaste åren. Faktorer som är viktiga att
ha kännedom om är den samhällsekonomiska
utvecklingen, statliga reformer och beslut,
arbetsmarknadsläget samt den demografiska
utvecklingen.

Kommunernas ekonomi
Kommunernas preliminära resultat för 2017
uppgick till 24 miljarder kronor och ligger
därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i
rad med rekordresultat.
En bra utveckling av skatteunderlaget, extra
statligt stöd och större reavinster än normalt
bidrar till det goda resultatet.
En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–
2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar väntas leda till sämre resultat. För att
klara att öka resurserna till verksamheterna
fullt ut i takt med demografin, och ett resultat
på en procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30
miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord
att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta
ytterligare press på kommunerna att hitta nya
lösningar för att klara välfärdsuppdragen.

Sammanfattning
Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. Ändå
kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De
kommande årens behovsökningar är av ett
sådant slag att de inte bara kan mötas med
resurstillskott. Det kommer också att krävas
betydande effektiviseringar.

Samhällsekonomisk utveckling
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur
och SKL räknar med att BNP växer med närmare tre procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den
internationella utvecklingen bättre fart vilket
gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då
högkonjunkturen når sin topp och BNP växer
långsammare. I och med att SKL räknar med
att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa
år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov
av skola, vård och omsorg som den snabba
befolkningsutvecklingen för med sig.

Investeringsbehov
Kommunernas investeringar år 2017 (exklusive bolagen) uppgick till 62,6 miljarder kronor. Det är ökning med 18 procent jämfört med
2016. År 2008 var investeringarnas andel av
skatter och bidrag 9,5 procent, år 2017 hade
andelen ökat till 11,5 procent. De kommande
åren väntas investeringarna öka kraftigt enligt
budget och plan, men investeringarna brukar
aldrig komma upp till de budgeterade nivåerna.
Tre anledningar till att utfallet blir lägre än
budgeterat är att det finns en gräns för vad den
egna organisationen klarar av, att detaljplaner
ofta överklagas och brist på entreprenörer.
Vid beslut om investeringar bör alltid de driftsekonomiska konsekvenserna framgå. Driftskostnader har ofta mycket större effekt än till
exempel räntekostnader för lån. Beredskap för
höjda räntor är trots detta viktigt vid kalkylering av investeringar. Kommunernas investeringar är i första hand verksamhetsfastigheter,
till exempel förskolor och skolor samt infra-

Sverige
Trots klen tillväxt i omvärlden sedan finanskrisen, särskilt i eurozonen, har svensk BNP och
sysselsättning utvecklats starkt. Det har varit
möjligt tack vare stark inhemsk efterfrågan. En
extra skjuts fick den offentliga konsumtionen i
samband med att flyktingmottagandet steg
kraftigt. Nu slår detta tillbaka när kostnaderna
istället minskar de närmaste åren, vilket förklarar den långsamma ökningen av offentlig kon4

Ekonomirapporten SKL, maj 2018. (Gäller ej
avsnitt Näringsliv)
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struktur och va. Bolagens investeringar är
främst i bostäder. En liten, men växande del av
investeringarna är idrottsanläggningar, mycket
av detta är relaterat till ökningen av skolor som
behöver idrottsanläggningar. År 2000 investerade kommunerna 1,5 miljarder kronor på anläggningar inom idrott och kultur. År 2016 var
den siffran 3,6 miljarder, vilket gör att driften
av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar
mellan 2000 och 2016, ökat från 5,5 till 11,5
miljarder.
I Stenungsunds kommun har man gjort och
planerar att göra stora investeringar under budgetåret samt kommande planperiod. Det är
framför allt i nya verksamhetslokaler, idrottsanläggningar samt utbyggnad av infrastruktur.

Näringsliv
Kommunens övergripande målsättning för
näringslivet är att kontinuerligt arbeta med att
attrahera tillväxtföretag att etablera sig i kommunen. Kommunen arbetar även för att stimulera tillväxten i det befintliga näringslivet samt
understödja entreprenörskap i olika former.
Kommunens näringsliv är brett och spännande.
Kemiindustrin är tongivande med företag som
Borealis, Akzo Nobel, Perstorp och Inovyn
som tillsammans har ca 3000 anställda. Koncernen Hogia AB med sina drygt 27 bolag och
650 anställda, varav 550 i Stenungsund, är en
annan stor arbetsgivare.
Runt främst Kemiindustrin har ett antal underleverantörer och servicepartners vuxit upp och
etablerats i kommunen. Utöver kemiindustrin
finns hantverksföretag inom bygg och byggservice samt en starkt växande tjänstesektor
inom bland annat engineering, IT, utbildning
samt hälso- och sjukvård och även en stark
besöksnäring på uppgång.
Stenungsund är en nettoexportör-kommun, dvs
värdet som genereras från varuexport överstiger varuimportens värde. Kommunen har ett
kraftigt överskott i handelsbalansen och är den
näst största nettoexportör-kommunen i Göteborgsregionen efter Göteborg.
Idag5 har Stenungsund drygt 2800 verksamma
företag inom ett brett spektrum av branscher
(ca 400 stycken) och företagsformer där ca
hälften är aktiebolag. Resterande är i stora drag
enskilda näringsverksamheter. Antalet utflyttade företag är aningen fler än inflyttade, 66
stycken respektive 56 stycken. Antalet konkurser uppgick under 2017 till 9 stycken. Av de
nystartade företagen, 147 stycken, är ca hälften
enmansföretag.

Stora rekryteringsbehov
Det höga demografiska trycket kommer främst
från att antalet barn, unga och äldre ökar
snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder
ökar betydligt långsammare. Inom kommunerna syns det främst när det gäller bristen på
pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk
personal och socialsekreterare. På längre sikt
bidrar invandringen positivt till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften
minska de kommande åren.
Totalt sett kommer rekryteringsbehoven att
öka. SKL räknar med att resurserna ökar i takt
med demografin. Det betyder att kostnader och
antalet anställda beräknas öka i samma takt
som behoven av välfärd. En effekt av den beräkningen är exempelvis oförändrad personaltäthet. Tidigare har kostnaderna och därmed
sysselsättningen inom välfärden årligen ökat
0,5–1 procent snabbare än demografin, så en
ökning i takt med demografin är ett trendbrott
mot tidigare utvecklingstakt.

5
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Data hämtade ifrån UC selekt.

Ramberäkning
Budgetramarna för 2018 räknas upp enligt
rekommendation från SKL. Därefter har politiska justeringar gjorts avseende personalkostnader och övriga kostnader, se nedanstående
tabell.
Övriga intäkter
Personalkostnader
Personalkostnader, SKL
cirkulär 18:5
Internränta
Lokalhyror interna
Lokalhyror externa
Övriga kostnader
Övriga kostnader, KPIX
SKL cirkulär 18:5

2019
1,0%

2020
1,0%

2021
1,0%

3,0%

2,9%

2,9%

3,2%
1,5%
0%
2,4%
1,7%

3,4%
1,5%
0%
2,4%
1,9%

3,4%
1,5%
0%
2,4%
1,8%

1,9%

2,1%

2,0%

Sektor socialtjänst





full kompensation för volymer
satsning på kommunikatör, 0,7 mnkr
verksamhetsutvecklare inom vård och
omsorg, 0,6 mnkr
 ökad bemanning inom SÄBO för missbruks- och psykiatriplatser, 1,0 mnkr
 ökade kostnader utifrån lagändring kring
hemtagning från sjukhus, 1,6 mnkr
 ökat antal ärenden inom daglig verksamhet, 1,4 mnkr
 vårdkrävande tyngre brukare inom LSSboende, 3,0 mnkr
 ökning av tjänstgöringsgrad för MAS, 0,2
mnkr och Simba, 0,1 mnkr
Utöver detta har sektorn fått besparingskrav på
1,4 mnkr för vård och omsorg samt 1,4 mnkr
för individ- och familjeomsorg.

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

Sektor samhällsbyggnad



personalförstärkningar till Miljö och hälsoskydd, 1,2 mnkr samt till Anläggning, 1,2
mnkr
 ökade driftskostnader för Gata park, 0,3
mnkr
 ökade kostnader för snöröjning, 1,0 mnkr
 eftersatt underhåll till Anläggning, 0,3
mnkr
 extra satsning, 0,5 mnkr
Utöver detta har sektorn fått minskad ram med
0,5 mnkr för bostadsanpassningsbidrag.

Politiska satsningar och prioriteringar
Nedan kommenteras de politiska prioriteringar
som skett:
Övergripande





satsning på digitalisering 8,0 mnkr varav
5,0 mnkr ligger i investeringsbudgeten och
3 mnkr i driftsbudgeten
särskilda lönesatsningar, 3,0 mnkr
höjt friskvårdsbidrag med 300 kr/anställd

Sektor stödfunktioner






ökad ram för fastighetsunderhåll, 1,0 mnkr
centraliserad bemanningsenhet, 1,9 mnkr
arkivarietjänst, 0,3 mnkr
ökade kostnader för Soltak, 4,5 mnkr

Sektor utbildning




Utöver detta har sektorn har fått en minskad
ram på 1,2 mnkr för besparingar inom fastighet, 0,2 mnkr för måltid genom minskat svinn
samt 0,3 mnkr inom övriga stödfunktioner.

full kompensation för volymer
matematiksatsning inom grundskolan, 2,0
mnkr
 förstärkning av föreningslivet, 1,1 mnkr
 särskolan, ökat antal elever inom grundskolan med omfattande behov av stöd, 1,5
mnkr
Utöver det har ramen sänkts med 1,5 mnkr för
förskolan samt 1,0 mnkr för grundskolan, vilket ska genomföras genom omstrukturering av
små enheter och genom förbättrad styrning och
ledning.

Politisk verksamhet
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ökade kostnader med anledning av den nya
politiska organisationen, 0,9 mnkr
ökade utbildningsinsatser för nya ledamöter efter valet, 0,2 mnkr
EU-valet 2019, 0,2 mnkr
voteringssystem, 0,1 mnkr

Kommunövergripande
Under Kommunövergripande redovisas kommundirektör samt medel för utvecklingsprojekt
och ledarutveckling.
Här redovisas även följande: volym- och
driftspengar, sponsring, avgifter till olika förbund och projekt som t ex SKL, projekt Leader
med mera. Även personalrelaterade verksamheter som företagshälsovård, facklig verksamhet och personalinsatser redovisas här.

Politiska beslut att beakta i budget
 Fältarbetare socialtjänst, dnr 0764/16.
Frågan har lyfts i budgetberedningen. En
utvärdering kommer att göras efter sommaren 2018. I det fall fältarbetare anställs
får man ianspråkta medel från KS/KF
oförutsedda.
 Stöd till hembygdsförening ang kulturarv,
dnr 0248/15. Stödet har diskuterats i budgetberedningen men ej prioriterats i budget 2019.
 Extra sökbart föreningsbidrag, dnr
0730/15. Detta har beaktats och verkställts
under 2018, dnr 0091/18.
 Utvärdering och revidering av mål och
vision
för turism,
dnr
0629/15.
Frågan har lyfts i budgetberedningen. I de
fall åtgärder med anledning av policyn
medför en kostnad får frågan lyftas till
kommunstyrelsen för ett eventuellt ianspråktagande av kommunstyrelsens oförutsedda medel.

Finansverksamheten
Under finansverksamheten redovisas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
samt finansiella intäkter och kostnader. Här
redovisas även kostnader för pensionsutbetalningar, pensionsskuldsförändring, netto av POpålägg från verksamheten samt kostnader för
arbetsgivaravgifter. Mer om detta finns under
Ekonomisk översikt.
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Ramar
Nedan redovisas ramarna per verksamhet. Varje sektor har också ett eget avsnitt i detta dokument.

tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

Politisk verksamhet
Kommunövergripande

-9 501
-78 418

-11 247
-127 736

Räddningstjänst *

-14 094

-14 235

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

-9 462
-166 870
-318 532
-103 063
-21 100
-52 139
-27 305
-37 908

-698 930
-9 657
-153 308
-297 832
-96 639
-22 787
-52 192
-27 413
-39 102

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

-105 872
-151 056
-233 209

-487 936
-106 008
-156 007
-225 921

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

-78 206
0
0

-78 793
-78 793
0
0

Sektor stödfunktioner
Stödfunktioner
** Måltid (ramfinansierad from 2019)
- Fastighet (intäktsfinansierad)

-53 746
170
398

-103 808
-59 826
-49 682
5 700

Kalkylerad kapitalkostnad
Avskrivningar

102 002
-81 575

105 597
-82 720

112 834
-87 600

123 139
-94 463

-1 439 486

-1 499 808

-1 550 603

-1 614 414

1 451 311

1 529 639

1 576 261

1 620 600

11 825

29 831

25 658

6 186

Nettokostnad
Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten

Årets resultat

*From 2017 är Räddningstjänsten organiserat i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). Medlemskommuner i förbundet är Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn. SBRF finansieras genom ett årligt driftbidrag.
** Budgetramen för måltider i förskola, grundskola och gymnasium samt vård och omsorg flyttas till måltidsenheten från och med 2019.
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Ekonomisk översikt

Investeringar
Investeringsnivån uppgår till 222,1 mnkr för
2019. De senaste åren har investeringsnivån
ökat markant från nivåer under 100 mnkr. Orsaken är i första hand stora lokalinvesteringar.

Resultat
Budgeterat resultat för 2019 uppgår till 29,8
mnkr. Det medför en nettokostnadsandel på
98,0 % vilket är i enlighet med det finansiella
målet. För resterande år i planperioden uppgår
nettokostnadsandelen i snitt till 99,0 %.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges
Kommuner och Landstings Cirkulär 2018:37
daterat 2018-10-19.
Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

1 332

1 379

1 428

1 475

1 533

67

70

71

73

76

Kostnadsutjämning

2

-7

-10

-10

-10

Regleringsbidrag/-avgift

0

-5

12

19

17

Strukturbidrag

0

0

0

0

0
11

Mkr
Skatteintäkter
Inkomstutjämning

LSS-utjämning

2

12

11

11

Fastighetsavgift

49

53

54

54

54

1 452
5,0%

1 502
3,4%

1 565
4,2%

1 621
3,6%

1 680
3,6%

Summa
Procentuell förändring

Självfinansieringsgrad investeringar
Självfinansieringsgraden talar om hur stor del
av investeringarna som finansieras med egna
medel. Med egna medel avses årets resultat
och avskrivningar. Målet är att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 70 % i genomsnitt över rullande femårsperioder för den
skattefinansierade verksamheten. Sett över
perioden 2017-2021 uppgår den till 52,2 %
vilket är betydligt lägre än målet. Fortsatta
effektiviseringar måste till för att höja resultatet och för kommande investeringar krävs ytterligare prioriteringar.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadens andel av skatteintäkter och
utjämning visar hur stor del av dessa intäkter
som går åt till den löpande verksamheten. Målet är 98,0 % i genomsnitt över rullande
femårsperioder. Det budgeterade resultatet för
perioden 2019-2021 tillsammans med budget
för 2018 samt bokslut 2017 medför en nettokostnadsandel på 98,0 %.
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Skulder
Kommunens skulder kan i huvudsak delas upp
i två delar, den som kommunen lånat upp i
bank och den som kommunen lånat av de anställda, det vill säga pensionsskulden.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av kommunens
totala tillgångar som är finansierade med eget
kapital, det vill säga inte finansierade genom
lån. Den är ett mått på den finansiella styrkan
på lång sikt. Soliditeten mäts inklusive hela
pensionsåtagandet. De faktorer som påverkar
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Målet är att soliditeten ska
förbättras eller hållas oförändrad. Soliditeten
har förbättrats kontinuerligt de senaste åren
från en nivå på -36,3 % år 2005. Orsaken är
främst att kommunen under denna period haft
stora positiva resultat. Under planperioden
ligger soliditeten på i snitt ca 9,6 %, vilket
innebär att fortsatta prioriteringar behöver göras för målet ska uppnås.

Låneskuld
Låneskulden redovisas inklusive de medel som
är vidareutlånade till kommunens bolag. Av
låneskulden 2017 är 72 mnkr vidareutlånat till
det kommunala bolaget Stenungsunds Energi
och Miljö AB.
Låneskuld 2017-2021

Befolkningsprognos för Stenungsund
Prognosen ligger till grund för verksamheternas kostnadsutveckling och planering.
Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2017-2022 (avrundade siffror).
Ålder

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

2017*

2018

1 863
3 544
916
14 819
3 852
1 230
26 224

1 857
3 573
954
14 845
3 852
1 308
26 389

2019

1 907
3 604
985
15 152
3 894
1 370
26 913

2020

2021

1 936
3 620
1 060
15 351
3 922
1 442
27 332

2 037
3 621
1 129
15 855
3 986
1 504
28 132

2022

Förändring Förändring i
2017-2022 procent

2 159
3 655
1 178
16 443
4 031
1 592
29 059

296
111
262
1 624
179
362
2 835

16%
3%
29%
11%
5%
29%
11%

*Faktisk befolkning 2017

Ålder

2017*

2018

2019

2020

2021

2022

0-w

1,6%

0,6%

2,0%

1,6%

2,9%

3,3%

*Faktisk tillväxttakt 2017

Prognosen har utgått från sektor Samhällsbyggnads "planerad byggnation" för åren 2018-2022, som är
deras prognostisering av färdigställd byggnation.
Det kommer en tid nu med stort bostadsbyggande inom Stenungsunds kommun som kommer att medföra en ökad befolkning, men det är väldigt svårt att bedöma när de olika byggprojekten färdigställs,
särskilt längre fram i tiden.
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Ekonomiska sammanställningar
Resultatbudget
tkr
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar
Avskrivningar

Bokslut
Budget
Budget
Plan
Plan
2017
2018
2019
2020
2021
-1 287 952 -1 384 219 -1 425 018 -1 476 661 -1 538 339
-81 277
-81 575
-82 720
-87 600
-94 463

NETTOKOSTNADER

-1 369 229 -1 465 794 -1 507 738 -1 564 261 -1 632 802

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 332 388 1 379 215 1 427 906 1 475 027 1 532 553
134 078
123 218
137 219
146 437
147 395
4 962
3 200
3 046
3 000
3 000
-26 824
-28 014
-30 602
-34 545
-43 960

ÅRETS RESULTAT

75 375

11 825

29 831

25 658

6 186

Nettokostnadsandel

94,9%

99,2%

98,0%

98,4%

99,6%

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

75 375
81 277
-7 172

11 825
81 575
-12 564

29 831
82 720
1 432

25 658
87 600
7 775

6 186
94 463
13 462

Finansieringsbudget
tkr
Drift
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Förändring pensionsskuld inkl löneskatt
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

22 945
-21 317

Förändring likvida medel drift

151 108

80 836

113 983

121 033

114 111

Investeringar
Förvärv materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag
Försäljn./förvärv materiella anläggningstillgångar

-166 703
17 744
-1 602

-245 375
30 900

-233 141
11 040

-334 071
38 300

-405 920
32 110

Förändring likvida medel investeringar

-150 561

-214 475

-222 101

-295 771

-373 810

Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Övrigt

0
-60 000
11 630

150 000

160 000

162 000

233 000

Förändring likvida medel finansiering

-48 370

150 000

160 000

162 000

233 000

Förändring av likvida medel

-47 823

16 361

51 882

-12 738

-26 699
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Balansbudget
tkr
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Bokslut
2017

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

1 340 200 1 716 027 1 866 448 2 112 919 2 424 376
138 896
149 870
149 870
149 870
149 870

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Budget
2018

260 597

251 579

353 461

340 723

314 024

1 739 693 2 117 476 2 369 779 2 603 512 2 888 270

Eget kapital, avsättningar och skulder
Balanserat resultat
Årets resultat

114 882
75 375

190 257
11 825

202 082
29 831

231 913
25 658

257 571
6 186

Avsättningar

557 104

550 931

551 763

559 338

572 600

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

651 880 1 236 089 1 407 129 1 607 429 1 872 539
340 452
128 374
178 974
179 174
179 374

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 739 693 2 117 476 2 369 779 2 603 512 2 888 270

Soliditet

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtaganden

19

10,9%

9,5%

9,8%

9,9%

9,1%

598 753

680 000

730 000

780 000

830 000

Investeringsbudget / -plan
Investering per sektor
Sektor

Utbildning
Sociala
Samhällsbyggnad
Stödfunktioner
Nettoinvesteringar

Budget
2018:1
66 808
28 706
132 927
50 951
279 392

Budget
2019
37 070
5 284
125 197
54 550
222 101

Plan
2020
95 455
10 700
142 266
47 350
295 771

Plan
2021
172 620
61 200
106 390
33 600
373 810

Budget
2018:1
120 157
80 645
34 729
235 531

Budget
2019
90 054
68 397
37 350
195 801

Plan
2020
144 605
100 300
21 150
266 055

Plan
2021
238 520
79 840
20 150
338 510

35 861
8 000
43 861

24 800
1 500
26 300

1 216
28 500
29 716

35 300
0
35 300

279 392

222 101

295 771

373 810

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

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

Stenungsunds kommun befinner sig sedan
några år i en expansionsfas med stora pågående och planerade investeringar. För 2018
är prognosen ca 145,7 mnkr. I budget för 2019
och plan 2019-2021 finns investeringar på
totalt 892 mnkr. De största investeringarna
sker inom samhällsbyggnad, förskola och
grundskola. Några av de större projekten är
nytt resecentrum, ny- och om-/utbyggnad av
sex förskolor och sex grundskolor.
I investeringsbudgeten finns också objekt där
budgetbelopp ännu inte är satt. Ett av dessa är
förslag om ett nytt kommunhus där det pågår
en utredning kring behov och möjligheter. Det
finns även byggnation av lägenheter samt gemensamhetsutrymme på Hällebäcks särskilda
boende. Investeringen kommer att göras av
Stenungsundshem men kommer att innebära en
ökad driftskostnad i form av hyra för kommunen.

Uppdelning av investeringar
Investeringarna presenteras per sektor och
kategori. Kategorierna är: fastighetsrelaterade
investeringar som avser investeringar i verksamhetslokaler som skolor, förskolor, gruppboenden med mera. Övriga investeringar som
avser i huvudsak investeringar i infrastruktur
samt löpande investeringar som avser inventarier, maskiner och liknande.
Investeringsprocessen
Lokalstyrgruppen har i uppdrag att sammanställa verksamheternas behov av lokaler och ge
förslag till prioriteringar. Dessa presenteras i
förvaltningens samlade lokalresursplan, som är
ett underlag till investeringsbudgeten.
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Specificering av investeringsprojekt
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Summa
16 400

59 580

Summa

13 325

30 475 124 520

6 345

4 900

1 100

Kvarnhöjden
Solgårdsterassen
Hasselhöjden
Handelsområde Spekeröd
Summa

1 000

500

500

1 884

1 000

1 000

Summa

28 500

0

40 800

3 016

35 300

14 750

14 750

14 000

3 400

9 700

22 800

18 600

17 800

1 000

14 000

1 800

Fastighet
Myndighetskrav
Förstudier/Behovsanpassningar
Räddningstjänst - Varmförråd, logiment
Fastighetsunderhåll
Löpande

60 200

Samhällsbyggnad
IT-struktur, E-tjänster, digitalisering
Resecentrum
Centrumutveckling
Planskild korsning, Nösnäsmotet/Hallernaleden
GC-väg Ödsmål
GC-väg Svenshögen
GC-väg Stora Höga
GC-väg Doteröd
GC-väg Jörlanda kommungräns
Upprustning lekplatser
Markköp för kommande exploatering
Löpande
Exploatering, gatuinvesteringar

Summa
Måltid
Nösnäs - köksrenovering
Löpande
Summa
Totalt investeringar

Exploateringsområden gata

CW Borgs väg
Kvarnhöjden
Handelsområde Spekeröd
Summa

1 500

Stödfunktioner
Reservkraftverk
E-strategi
Digitalisering
Investeringsreserv
Löpande

Vård och omsorg
Särskilt omsorgsboende Hasselhöjden
BODA; boende och daglig verksamhet
Löpande
Summa

1 950

Exploateringsområden VA

IFO/Funktionshinder
LSS-boende Svenshögen
Psykiatriboende Hällebäck
Löpande
Summa

22 300

Vatten och Avlopp inkl. exploatering VA
Sammanbyggnad färskvattenledning
Kommunalt avlopp Svartehallen Sågen
Uppgradering renovering VA-ledningar
Nya pumpstationer
Spillvattenledning Fråstorp
Spillvattenledning Jörlanda-Stora höga
Slamhantering
Dagvattentrumma Solgårdsdalen

Kultur och Fritid
Fregatten - ombyggnation
Löpande
Summa

50 000

Avfall
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem

Gymnasium
Nösnäs - ombyggnation klassrum mm
Löpande
Summa

Plan
2021

46 500

Grundskola
Hallerna skola- tillbyggnad
Kyrkenorumskolan - invändig ombyggnation
Jörlandaskolan - om- och tillbyggnad
Stenungskolan - om- och nybyggnation
Stora höga skolan - nybyggnation
Ny 7-9 skola
Löpande
Summa

Plan
2020

Idrott och Anläggning
Idrottshall Hallerna
Simhall, renovering gamla simhallen
Utebadplatser
Muddring av hamnen vid torget
Spontanidrottsplats
Stenungsund Arena läktare
Löpande

Förskola
Hallerna förskola nr 1 - nybyggnation
Hallerna förskola nr 2 - nybyggnation
Ödsmål norr förskola - nybyggnation
Brudhammars förskola - nybyggnation
Kvarnhöjden förskola - nybyggnation
Spekeröds förskola - utbyggnad
Löpande
Summa

Budget
2019

48 897

88 450

69 140
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222 101 295 771 373 810

För att skapa goda arbetsförhållanden arbetar
flera av kommunens verksamheter aktivt utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Under
2017-2020 deltar kommunen i HälsoGReppet,
ett samarbetsprojekt mellan GR, dess medlemskommuner, Västra Götalandsregionen och
Försäkringskassan. Projektet finansieras av
Europeiska socialfonden (ESF) och har det
övergripande målet att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra
sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.

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

Arbetet med hälsa/ohälsa förstärkts ytterligare
under 2019, bl.a. genom att Hälsogreppet som
projekt får större praktiskt genomslag i verksamheterna. Det beräknas leda till mer hälsosamma arbetsplatser och ett mer effektivt arbete kring de insatser som verkställ avseende
området hälsa/ohälsa. Projektet blir också en
uppsamlingsplats för insatser inom området,
som därigenom kan samordnas och korsbefruktas mer än tidigare. Dels inom den egna
kommunen men också kommuner emellan i
gemensamma samarbetsåtgärder. Detta förmodas också leda till mer konkreta, välutvecklade
och hållbara resultat.

Utifrån riktlinjer för chef- och ledarskap kommer ett fokusområde under 2019 vara att ytterligare implementera kommunens digitala
chefs- och medarbetarhandbok som nås via
intranätet. Målsättningen är att chefshandboken skall vara en naturlig bottenplatta i det
vardagliga och praktiska chefs- och ledarskapet som chefen utövar.
Under 2019 kommer personalfunktionen att
lägga stora resurser på att stödja verksamheterna i tillämpningen av optimerad bemanning.
Bl.a. kommer kommunens centraliserade bemanningsenhet att starta upp och implementeras i sina första steg. Därutöver kommer cheferna att erbjudas förstärkt rekryteringsstöd
och en administrativ avlastning i sitt rekryteringsarbete. Detta innebärande att mer chefstid
i större utsträckning än idag, kan riktas mot
verksamhet och medarbetare istället för administration.

Lönebildning och centrala löneavtal
Lönebildning är en naturlig del i budgetprocessen och är att se som ett styrmedel för verksamhetsutveckling. Centrala löneavtal påtalar
vikten av koppling mellan prestation, lön och
resultat. Kommunstyrelsens roll är att fastställa
årliga löneökningsutrymmen utifrån lokala
ekonomiska förutsättningar och de behovsanalyser som gjorts i form av lönejusteringar,
satsningar på grupper och utjämning av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Kommunen kommer under 2019 även att fortsättningsvis arbeta tillsammans med GRnätverket i ett projekt med employer branding,
i syfte att marknadsföra kommuner som arbetsgivare och stärka deras ställning på arbetsmarknaden i konkurrensen om arbetskraften. Kommunen kommer även fortsatt, tillsammans med de andra kommunerna inom
detta projekt, att arbeta med yrkesambassadörer. Stenungsund arbetar inom ramen för detta
projekt aktivt med yrkesgruppen förskolelärare.

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

ser. Verksamheten ansvarar även för grundoch gymnasiesärskola. Kompetens och Utveckling ansvarar för kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknads- och integrationsenhet. Vuxenutbildningen riktar sig till alla över
20 år som är i behov av utbildning på grundläggande-, gymnasial- eller yrkeshögskolenivå.
På uppdrag av Göteborgsregionens Kommunalförbund genomförs dessutom ett stort
antal yrkesutbildningar som vänder sig till alla
regionens vuxna invånare. Kultur och Fritid
ansvarar för kulturverksamhet där barn och
unga är en prioriterad målgrupp. Kultur och
Fritid ansvarar också för biblioteksverksamheten och för fritidsgårdarna och för det samlade föreningslivet.

Sektor utbildning är indelad i fem verksamheter, förskola, grundskola, gymnasium, kompetens och utveckling samt kultur och fritid.
Därtill finns en stab som innefattar barn- och
elevhälsa, enheten för flerspråkighet samt administration. Förskolan ansvarar för att erbjuda
förskola för barn i åldern 1-5 samt annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Grundskolan ansvarar för att erbjuda förskoleklass
och grundskola samt fritidshem. Gymnasiet
ansvarar för att samtliga elever skrivna i
Stenungsund erhåller sin gymnasieutbildning
på Nösnäsgymnasiet alternativt via köpta plat-

Mål





Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.
Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.
Andelen barn som tar del av kultur- och
fritidsverksamhet ska öka.
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Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv
och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare
Stenungsunds kommun ska verka för en
hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska
öka.
Andelen nyanlända som är självförsörjande
efter två år ska öka.

Särskola:
Budgetramen för särskolan har förstärkts med
1 500 tkr utifrån ökat antal elever inom grundsärskolan med omfattande behov av stöd. Med
tillskottet inräknat förväntas särskolan bedriva
verksamhet med oförändrad kvalitet och budget i balans.
Kompetens och Utveckling:
Budgeten för kompetens och utveckling är
oförändrad och verksamheten förväntas fortgå
med oförändrad kvalitet.
Staben:
Budgeten för staben omfattar elevhälsa, administration, IT, modersmål, Välkomsten och
tilläggsbelopp. Inga förändringar har gjorts i
denna budget och verksamheten förväntas
fortgå med oförändrad kvalitet.
Kultur och Fritid:
Kultur och Fritids budget förstärks med 1 000
tkr som en satsning på föreningslivet. Satsningen får positiva effekter för de föreningar
som verkar i Stenungsund. Övrig verksamhet
inom kultur och fritid förväntas fortgå med
oförändrad kvalitet.

Tilldelad ram
Sektor Utbildning
Bokslut
(Tkr)

Budget

Budget

2017

2018

2019

-6 164

-9 501

-9 657

Förskola*

-160 199

-164 839

-153 308

Grundskola*

-317 244

-314 275

-297 832

Gymnasium*

-101 336

-104 607

-96 639

Sektorsövergripande

Särskola

-22 348

-21 334

-22 787

Kompetens & Utv.

-27 546

-27 446

-27 413

Staben

-54 391

-52 407

-52 192

Kultur & Fritid
Summa

-36 863

-38 279

-39 102

-726 091

-732 688

-698 930

* Budgetramen för måltider i förskola, grundskola och gymnasium flyttas till måltidsenheten från och med 2019.

Den tilldelade ramen innebär en förstärkning
av budgeten inom grundskola avseende matematiksatsning. Grundskolan har även ålagts en
effektivisering vilket sänker grundskolan ram.
Vidare förstärks budgeten för särskola utifrån
det ökade antalet elever inom grundsärskolan
som tillkom 2018. En ökad satsning på föreningslivet innebär ett budgettillskott för kultur
och fritid.

Utmaningar för 2019
Det finns några större övergripande utmaningar inför 2019. Det är inledningsvis kompetensförsörjningen. Bristen på lärare och annan personal inom skolan är en stor utmaning. Lärarbristen och krav på behöriga lärare utmanar
arbetet med att både behålla men också rekrytera nya lärare och chefer. Det kräver samverkan inom GR och med flera kommuner i närheten.
Den andra utmaningen är integration. Att lyckas få fler nyanlända i jobb på kortast möjliga
tid kräver samarbete mellan kommunens olika
professioner, Arbetsförmedlingen och näringsliv.
Kommunen står inför en period med flera stora
om- och nybyggnadsprojekt av skolor och
förskolor. Att upprätthålla tempo och takt i det
arbetet, i samverkan med övriga involverade
parter i kommunen innebär en samordningsutmaning.
Grundskolan har under flera års tid och trots
budgettillskott haft svårigheter att få budgeten
att balansera. Det är viktigt att ekonomisk
struktur och styrning utvecklas i en positiv
riktning.

Sektorsövergripande:
Under den sektorsövergripande verksamheten
återfinns sektorledning, skolskjutsar samt intäkt för maxtaxa. Inga förändringar har gjorts i
denna budgetram.
Förskola:
Förskolan har fått neddragning av ramen med
1 500 tkr. Besparingen ska ske genom en omstrukturering av mindre förskolor.
Grundskola:
Grundskolan har tilldelats extra medel 2019
avseende matematiksatsning 2 000 tkr. Genom
satsning på halvklass i matematik ska eleverna
ges möjlighet att lyckas i detta viktiga ämne.
Grundskolans ram har minskats med 1 000 tkr
vilket ska genomföras genom omstrukturering
av mindre enheter samt genom förbättrad styrning och ledning.
Gymnasium:
Budgetramen för gymnasiet är oförändrad och
verksamheten förväntas drivas med oförändrad
kvalitet.
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Sektor socialtjänst
tjänst och Personlig assistans. Sektor Socialtjänst arbetar med myndighetsutövning
och/eller verkställighet utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

I Sektor Socialtjänst ingår verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg (IFO), Funktionshinder (FH) samt Vård Omsorg (VO).
Vård Omsorg är uppdelad i två verksamhetsområden – Särskilt boende (SÄBO) och
Kommunal hälso- och sjukvård samt Hem-

Mål




Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv
och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare
Stenungsunds kommun ska verka för en
hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
Stenungsunds kommun ska verka för att fler
upplever ett tryggt åldrande.
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Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska
öka.
Andelen nyanlända som är självförsörjande
efter två år ska öka.

Tilldelad ram
LSS-boende, utökning av antal deltagare inom
målgruppen daglig verksamhet samt volympengar till personlig assistans och nya brukare
inom daglig verksamhet.

Sektor Socialtjänst
(Tkr)
IFO

Bokslut

Budget

Budget

2017

2018

2019

-120 914

-105 872

-106 008

Funktionshinder

-149 180

-150 461

-156 007

Vård och omsorg *

-231 641

-235 894

-225 921

Summa

-501 735

-492 227

-487 936

Vård och omsorg:
Inför 2019 har Vård och omsorg fått utökning i
budget rörande verksamhetsutvecklare, medel
till geripsykiatriska enheter, medel till den
kommunala hälso-och sjukvården utifrån effekter av ny lagstiftning samt volympengar för
nya brukare inom ordinärt boende. Utöver det
har ramen minskats med 1,4 mnkr som beräknas bli effekten av optimerad bemanning.

* Budgetramen för måltider inom vård och omsorg flyttas till
måltidsenheten från och med 2019.

Sektorn har fått utökad ram motsvarande 8 600
tkr samt en neddragning med 3 000 tkr. Övergripande avser utökning av MAS tjänst, utökning av medel till vårdsamverkan SIMBA samt
kommunikatör. Neddragningen avser besparing optimerad bemanning inom Vård och
omsorg samt köpta tjänster inom IFO. Fördelningen till verksamheterna är enligt följande:

Utmaningar för 2019
Stora delar av sektor socialtjänst är konjunkturkänslig verksamhet som påverkas av förändringar i nationell och global ekonomi. Det
ställs lagstadgade krav på verksamheten att
erbjuda stöd och hjälp till de människor som är
i behov av insatser och att insatserna har tillräckligt god kvalitet. Verksamheten har att
hantera ökade krav från kommuninvånare som
behöver stöd och hjälp och samtidigt vara en
attraktiv arbetsgivare för kompetent personal.
De största utmaningarna inför 2019 är att vara
en efterfrågad arbetsgivare som erbjuder god
arbetsmiljö och ett attraktivt arbete. Fortsätta
att fördjupa arbetet med optimerad bemanning.
Sektorn behöver också fortsätta det påbörjade
digitaliseringsarbetet.

IFO:
För IFO:s del innebär budget 2019 att utreda
samt ta ställning till om att flytta ungdomsmottagning till regionen samt i första hand använda hemmaplanslösningar för barn och unga
med något slags vårdbehov. Avtalet för MST
(multisystematisk terapi) insatser kommer
upphöra.
Funktionshinder:
Funktionshinder får en utökad budgetram med
4 400 tkr som avser förändrade behov inom
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Sektor samhällsbyggnad
mark- och exploatering, gatu- och väghållning,
idrott anläggning och hamn, trafikfrågor, vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, färdtjänst samt bostadsanpassning.

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommunens samhällsplanering och hanterar ett brett
spann av frågor såsom översiktsplanering,
plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljöoch hälsoskydd, kart- och mätproduktion,

Mål




Stenungsunds kommun ska förbättra sitt
företagsklimat.
Bostadsbeståndet ska öka med minst 170
bostäder per år över en femårsperiod.
Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv
och hälsosam arbetsplats.
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Stenungsunds kommun ska verka för en
hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska
öka.
Andelen nyanlända som är självförsörjande
efter två år ska öka.

Tilldelad ram

Utmaningar för 2019
Stenungsunds kommun har en vision att 2035
vara 35 000 invånare och därmed tydliga mål
att bostadsbeståndet ska öka med minst 170
bostäder per år.
Kommunen är mitt i planeringsskedet för stora
utvecklingsprojekt kopplat till centrumutveckling där ett program för Stenungsund centrum
är klart för godkännande under 2018 och där
detaljplaner pågår för fullt för Resecentrum,
del av torget och för CW Borg. Dessutom pågår stora detaljplaner i andra delar av kommunen såsom Hasselhöjden och Kvarnhöjden.
Detta ställer stora krav på att infrastrukturen
fungerar vilket är ett stort fokusområde när det
gäller Stenungsunds tillväxt.
Kommunen märker också ett allt större tryck
när det gäller genomförandefasen, d.v.s. när
detaljplaner är klara och gator, vägar och VA
ska anläggas inför byggnation.
När kommunen växer och byggnader, idrottsanläggningar, gator och lekplatser blir fler
krävs att det finns ett fokus på drift och underhåll för att kunna hålla en god standard framöver.
För sektor samhällsbyggnads del ställer det
fortsatt stora krav på en effektivitet från planering till genomförande med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i centrum.

Sektor Samhällsbyggnad
Bokslut

Budget

Budget

2017

2018

2019

Samhällsbyggnad

-76 135

-76 996

-78 793

Summa

-76 135

-76 996

-78 793

(Tkr)

I budget 2019 är sektor samhällsbyggnads ram
minskad med 500 tkr för bostadsanpassningsbidrag.
Utöver detta har sektorn fått en ökad ram med
4 000 tkr fördelat på personalförstärkningar
med 1 200 tkr till Miljö hälsoskydd och 1 250
tkr till Anläggning, ökade driftskostnader för
Park med 300 tkr, ökade kostnader för snöröjning inom Gata med 1 000 tkr samt 300 tkr för
eftersatt underhåll till Anläggning.
De politiska inriktningsmålen beräknas kunna
uppnås med tilldelad ram.
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Avgiftsfinansierade verksamheter
Med avgiftsfinansierade verksamheter avses Avfall samt Vatten och Avlopp. Dessa verksamheter
bedrivs utifrån självkostnadsprincipen och tilldelas ingen ram. Verksamheterna finansieras således
uteslutande av avgifter.

Under 2019 kommer en tillståndsansökan samt
en förprojektering på den tilltänkta platsen att
påbörjas.
Under 2019 fortsätter arbetet med hur hämtning av tidningar och förpackningar eventuellt
kan ske i samband med det övriga hushållsavfallet.
Plastprojekt ihop med kemiindustrin pågår och
fortskrider under 2019.
Samverkan mellan Tjörns och Stenungsunds
kommuner fortsätter.

Avfall
(Tkr)

Bokslut
2017

2018

2019

Intäkter

26 733

26 650

26 917

Kostnader
Netto

-25 426

Budget

Budget

-26 650 -26 917

1 307

0

0

(Tkr)

Bokslut

Budget

Budget

2017

2018

2019

Intäkter

43 089

44 149

44 590

Vatten och avlopp

Kostnader
Netto

-42 820
269

Utmaningar för 2019, VA:

-44 149 -44 590
0

VA-området har fortsatt stora utmaningar i
form av åldersdigert ledningsnät, stora utbyggnadsbehov i samband med expansion, sanering
av omvandlingsområden och ökade myndighetskrav på såväl dricksvatten- som avloppssidan.
Resurser kommer under året att satsas på underhålls- och förnyelsearbete för ledningsnätet.
Under året kommer projektet för sammankopplingen
av
dricksvattenledning
mellan
Stenungsund, Kungälv och Tjörn att fortsätta.
Beroende på Kungälvs tidplan så kommer ledningen att driftsättas under 2020.
En del av Stenungsunds tillväxt har skett genom att äldre fritidshus har omvandlats till
permanenthus. Omvandlingen har dock inte
skett parallellt med en utbyggnad av det kommunala VA-nätet och flera områden är i stort
behov av VA-sanering. Under året påbörjas
arbetet med att VA-sanera Svartehallen/Sågen
för kommunalt VA.

0

Avfall:
Avfallsverksamheten inklusive investeringar
som planeras, bedöms kunna finansieras med
oförändrade avgifter.
Vatten och Avlopp:
VA-verksamheten inklusive investeringar som
planeras, bedöms framöver inte kunna finansieras med oförändrade avgifter. En taxehöjning med 2 % kommer att genomföras. För att
kunna göra nödvändiga investeringar och underhåll av Va-nätet framöver kommer en årlig
höjning av taxan att krävas.

Utmaningar för 2019, avfall:
Under 2019 kommer fokus ligga på att följa
upp att insamlingen av hushållsavfall sker i
enlighet med avtal.
2018 togs beslut om lokalisering av ny återvinningscentral i industriområdet Stora Höga.
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Sektor stödfunktioner
Sektorns uppdrag är att stödja, stimulera och
samordna kommunens verksamheter samt bistå
den politiska ledningen. Ledning och styrning
är också arbetsområden inom sektorn.

Sektor stödfunktioner omfattar kansli, personal, ekonomi, kommunikation, digitalisering,
måltid och fastighet. samt kommuncentrala
specialister.

Mål




Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.
Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv
och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.
Stenungsunds kommun ska verka för en
hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
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Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska
öka.
Andelen nyanlända som är självförsörjande
efter två år ska öka.

även ett E-arkiv införas samt rekrytering av en
arkivarie.

Tilldelad ram
Sektor Stödfunktioner
Bokslut
(Tkr)

Budget

Måltid
2019 kommer Måltid tilldelas rambudget och
frångå systemet med interndebitering. Genom
denna förändring underlättas administration
och ekonomisk styrning.

Budget

2017

2018

2019

Stödfunktioner

-53 842

-53 339

-59 826

Summa

-53 842

-53 339

-59 826

Fastighet
Särskilda satsningar om 5 mnkr har öronmärkts
för att öka underhållet till kommunens fastigheter. Det innebär att totalt 15 mnkr kommer
läggas på underhållsåtgärder under 2019. Av
dessa ligger 11 mnkr i investeringsbudgeten.
För att nå den ekonomiska ramen kommer viss
effektivisering ske inom lokalvård samt att
minska antalet inhyrda konsulter. Dessutom
kommer de energibesparande åtgärder som
genomförs under året generera lägre elförbrukningen för kommunens fastigheter.

Måltid
(Tkr)
Intäkter
Kostnader
Netto

Bokslut

Budget

Budget

2017

2018

2019

51 181

53 563

1 523

-50 957

-53 393

-51 206

224

170

-49 682

Bokslut

Budget

Budget

Fastighet
(Tkr)
Intäkter
Kostnader

2017

2018

2019

191 976

188 526

186 591

-190 261

-188 128

-180 891

Netto
1 715
398
5 700
*från 2019 har måltid övergått till rambudget ist. för interndebitering.

Utmaningar för 2019
De två enskilt största utmaningarna är satsningen på digitalisering och den särskilda satsningen på kommunens fastighetsunderhåll.

Sektor stödfunktioner har fått utökad ram med
sammantaget 6 700 tkr samt en neddragning på
1 700 tkr. Övergripande avser 4 500 tkr medel
för ökade driftskostnader till Soltak AB. Inom
fastighet satsas 1 000 tkr på ökat underhåll
samtidigt som det sker en besparing på övrigt
inom fastighet på 1 200 tkr. Övriga satsningar
inom sektorn avser en centraliserad bemanningsenhet, 1 900 tkr samt rekrytering av en
arkivarie 300 tkr. Samtidigt sker det en besparing inom måltid på 200 tkr genom minskat
svinn och inom övriga stödfunktioner på 300
tkr genom generella effektiviseringar.

Införande av en bemanningsenhet är en strategisk viktig uppgift, uppdraget för enheten är att
minska kommunens kostnader för övertidsersättning samt öka sysselsättningsgraden för
berörda medarbetare.
Sektorn kommer fortsätta kartlägga kommunens befintliga struktur av IT-verktyg i syfte
att minska kommunens kostnader.
Utmaningar som sektorn kommer arbeta med
är implementering av E-strategi, som är en
politisk vilja för utveckling av E-samhället.

Stödfunktioner
Sektor stödfunktioner kommer med tilldelad
ram att bibehålla nuvarande verksamhet.
En förändring under året är införande av en
bemanningsenhet. Bemanningsenheten finansieras till största delen av övriga sektorer.
Uppdraget är att minska kommunens kostnader
för övertidsersättning samt öka sysselsättningsgraden för berörda medarbetare. Vidare
kommer rekryteringsadministratörer att anställas för att underlätta och stötta kommunens
chefer med rekryteringsadministration.
Utifrån ökade krav på effektivare och säkrare
hantering av kommunala handlingar kommer

Förberedelser och införande av e-arkiv är en
prioriterad uppgift under året.
Inom måltid är den största utmaningen att synliggöra och mäta matsvinnet för att sedan ta
fram en handlingsplan för åtgärder.
Sektorn kommer att fortsätta arbetet med att
effektivisera och underlätta administrationen
för verksamheter, medborgare och politiker.
Som ett led i detta kommer sektorn fortsätta
utvecklingen av medborgarservice tjänster.
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Ekonomiska styrprinciper

Förvaltningens rapportering
Ekonomichef ansvarar för att en samlad uppföljning av kommunen görs. Rapportering till
KS görs per tertial, det vill säga i april, augusti
samt december (årsredovisning). En förenklad
uppföljning görs även per mars och oktober.
Formell rapportering till utskott sker per april,
augusti samt december. Dock åligger det sektorschef att löpande rapportera om ekonomin
till utskotten. Vid avvikelse mot budget ska KS
informeras.
Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är destinerat något annat utskott; kommunövergripande,
kommunledning, finansverksamhet och ägarstyrning av bolag.

Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är
att klargöra ansvar och befogenheter samt erhålla en effektiv administrativ hantering och en
god ekonomisk hushållning.
Befogenheter och ansvar
Budget, finansiella mål och inriktningsmål
beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i juni.
Sektorschef ansvarar för att ta fram förslag till
verksamhetsplan innehållande verksamhetsbudget och aktiviteter för att nå inriktningsmålen. Verksamhetsplanen beslutas av Kommunstyrelsen (KS) senast i november.
Mål som finns i budgeten är överordnade mål
eller inriktningar tagna i andra dokument. KS
ansvarar för att beslutade mål uppnås inom
ramen för respektive verksamhets budget. Ramen binds på den nivå som redovisas i budgetdokumentet under rubriken ”Ramar”. Tilldelad
ram utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive verksamhet och är
överordnat mål och servicenivå.
KF beslutar om omfördelning av ramar mellan
sektorerna. KS beslutar om omfördelning av
ramar mellan verksamheter i en sektor. Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk justering
av ram mellan verksamheterna. Detta gäller
även investeringsanslag.
Start/nedläggning av verksamhet kräver alltid
politiska beslut.

Kommunstyrelsens rapportering
KS rapporterar till KF:
 Uppföljning och prognos jan-april
 Delårsrapport jan-augusti
 Årsredovisning, helår
Vid dessa tillfällen följs även investeringar
upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti
samt i årsredovisningen.
Budgetansvar
Verksamhetsplanen är sektorernas planering
för nästkommande år med aktiviteter för att nå
måluppfyllelse samt en fördelning av de ekonomiska ramarna. I verksamhetsplanen framgår hur verksamheterna ska verkställa KFs
budget.
Sektorschef ansvarar för att sektorn håller sig
inom tilldelad budget. Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten håller sig inom tilldelad budget och enhetschef ansvarar för att enheten håller sig inom tilldelad budget.
Budgetansvaret innebär en skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För att
verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs
att budgetansvariga fortlöpande följer upp och
analyserar budgetavvikelser, vidtar nödvändiga
åtgärder för att den ekonomiska ramen ska
kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om enhetens ekonomiska läge. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret.
Respektive chef ska omgående rapportera till
överordnad chef om ett underskott befaras.
Befarar sektorschef ett underskott i verksam-

Hantering av årliga över- och underskott
Huvudprincipen är att över- och underskott
inte förs med till nästa år. Undantag kan medges för projekt som löper över flera år samt om
synnerliga skäl föranleder en överföring.
För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter
över årsskiftet är huvudregeln att investeringsanslag som ej använts under budgetåret överförs till nästa år efter beslut i KF. En bedömning ska göras av sektorschef avseende beloppets storlek. Avstämning ska ske med ekonomichef.
Utskottens rapportering
Utskotten följer löpande upp verksamheterna
för att säkerställa att de bedrivs inom givna
ekonomiska ramar.
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heten eller sektorn ska detta omgående rapporteras till kommundirektör. Sektorschef tar fram
åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets
slut.
Om åtgärden kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag
på åtgärder tillställas utskottet senast månaden
efter underskottet presenterats för utskottet.
Om utskottets beredning resulterar i en bedömning att alla möjligheter för att eliminera
ett prognostiserat underskott framstår som
omöjliga att genomföra lyfts frågan till KS. I
de fall KS förslag till åtgärder är av principiell
beskaffenhet krävs beslut i KF.

Efterkalkylen lämnas till ekonomifunktionen
som rapporterar vidare till KS som avgör om
den ska överlämnas till KF.
Ansvarig chef/projektchef tillser att budgeterat
anslag inte överskrids.
Fastigheter och lokaler
Fastighetsfunktionen är kommunens lokalförsörjare som tillhandahåller och förvaltar lokaler på uppdrag av verksamheten. All lokalanskaffning ska ske via fastighetsfunktionen.
Fastighetsfunktionen svarar för att den fysiska
miljön uppfyller ställda krav och att lokalerna
är energi- och kostnadseffektiva.
Fastighetsfunktionen är intäktsfinansierad via
hyror och erhåller ingen ram.
Lokalstyrgruppen ansvarar för förvaltningens
samlade lokalresursplan. Verksamheten ansvarar för beställning av fastighetsinvestering och
för att budgetera för hyra och lokalrelaterade
kostnader.

Investeringar
En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total
utgift på minst 25 tkr.
KF beslutar om investeringsram per verksamhet. Det ska även finnas en förteckning över
vilka objekt som ingår men ingen specificerad
ram per objekt.
Kommunfullmäktiges budgetbeslut tas i juni
och innebär bland annat att igångsättning för
budgetårets investeringar kan ske. Alla investeringar överstigande 5 mnkr där tids- och budgetbelopp hålls inom ram ska innan igångsättning sker informeras till kommunstyrelsen.
Verksamheten får ianspråkta 10 % av investeringsmedlen för förstudier utan igångsättningsbeslut, dock max 1 mnkr.
Ianspråktagande ur investeringsreserv fattas av
KS.
Vid eventuella avvikelser mot budget ska beslut fattas av KS under förutsättning att KS är
enig. I de fall KS inte är enig går ärendet vidare för beslut i KF.

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

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

Kommunala bolag
Kommunens bolag styrs via de ägardirektiv
som fullmäktige fastställt.
Förändring av taxor och avgifter
Förändringar av taxor och avgifter ska i möjligaste mån tas i samband med budgetbeslutet.

Efterkalkyl
Ansvarig chef/projektchef ansvarar för att efterkalkyl upprättas för alla objekt där investeringen överstiger 5 mnkr eller avvikelsen är av
större karaktär eller ett väsentligt belopp.
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Befolkningsprognos 2017 – 2022
Ålder
2017 *
0
269
1-5
1 594
ökn/minskn
25
6
319
7-9
1 078
10-12
1 110
ökn/minskn
15
13-15
1 037
ökn/minskn
81
16-18
916
ökn/minskn
5
19-64
14 819
65-74
2 801
75-79
1 051
80-84
660
85-89
384
ökn/minskn
24
90-w
186
ökn/minskn
-1
Summa
26 224
* Utfall befolkning

2018
301
1 557
-37
343
1 056
1 081
-27
1 093
56
954
38
14 844
2 774
1 078
710
388
4
210
24
26 389

2019
313
1 594
38
330
1 053
1 088
-9
1 133
40
985
31
15 152
2 764
1 130
757
392
4
222
12
26 913

2020
324
1 612
18
353
1 022
1 113
17
1 132
-1
1 060
75
15 351
2 735
1 187
797
422
30
224
2
27 332

2021
343
1 694
82
331
1 065
1 106
14
1 119
-13
1 129
68
15 855
2 721
1 266
822
446
24
235
11
28 132

2022
366
1 793
99
343
1 063
1 114
18
1 135
16
1 178
50
16 443
2 744
1 287
885
452
6
256
21
29 059

Fem år i sammandrag

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

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Budget
2018

Budget
2019

25 508
21,64
350
1 545
69
1 254
49 177
96,7
217
1 560
1 060

25 815
21,64
444
1 722
74
1 252
48 499
90,2
145
1 738
1 137

26 224
21,64
474
1 762
81
1 391
53 047
94,9
149
1 744
1 058

26 389
21,64
377
1 730
82
1 466
54 065
99,2
214
2 117
1 640

26 913
21,64
411
1 836
83
1 507
56 218
98,0
222
2 370
1 430

500
470
90

528
527
82

478
508
72

798
760
82

600
760
70

-23
43,3
-1,5

115
138,0
6,6

190
75,4
10,9

202
11,8
9,5

232
29,8
9,8

Varav:
- kommunen
- Stenungsundshem AB
- Stenungsunds energi+Fjärrvämestiftelsen
Eget Kapital (mnkr)
Årets resultat (mnkr)
Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond
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KF-beslut 2018-11-12, utdrag ur protokoll
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-11-12

Föredragning
Ekonomichef Erika Bjärsved informerar om budgetprocessen och förslaget till mål för god
ekonomisk hushållning.
Yrkande på sammanträdet
Bo Pettersson (S), Linda-Maria Hermansson (C), Helena Järpsten (ST), Jan Alexandersson
(V), Annelie Holmén (MP), Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP) och Himan Mojtahedi
(S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget.
Maria Renfors (M), Lisbeth Svensson (L), Lena Hedlund (KD), Michael Ernfors (M) och
Lillemor Arvidsson (M), Wouter Fortgens (M), Lennart Svesson (L) och Alexandra Ward
Slotte (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Moderaternas, Liberalernas och
Kristdemokraternas förslag till budget.
Otto Ericsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Sverigedemokraternas
förslag till budget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget.
Voterings begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Omröstning om att utse motförslag till huvudförslaget
Ordföranden meddelar följande voteringsordning:



Ja-röst för att utse Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag
till motförslag.
Nej-röst för att utse Sverigedemokraternas budgetförslag till motförslag.

Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S), Morgan Andersson (S), Carola Granell (S), Lars-Ebbe
Pettersson (S), Himan Motjahedi (S), Olof Lundberg (S), Gunnel Lundgren (S), Jan Rudén
(S), Sanida Okanovic (S), Roger Andersson (S), Pia Andell (S), Claes Olsson (S), Ritva
Stubelius (S), Linda-Maria Hermansson (C), Thomas Danielsson (C), Håkan Hermansson (C),
Helena Järpsten (ST), Robert Engström (ST), Agneta Pettersson Bell (ST), Conny Nilsson
(V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP) och Annelie Holmén
(MP) avstår.
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-11-12
Camilla Brocker (M), Maria Renfors (M), Michael Ernfors (M), Jöhan Jönsson (M), Lillemor
Arvidsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), Maggie
Robertsson (M), Alexandra Warde Slotte (M), Peter Öberg (M), Krister Persson (M), Lisbeth
Svensson (L), Maria Möller (L), Martin Hollertz (L), Lennart Svensson (L), Lena Hedlund
(KD), Nedzad Deumic (KD) och Marie-Louise Ericsson (KD) röstar JA.
Alexandra Odelsheim (SD), Otto Ericsson (SD), Håkan Larsson (SD), John Hansson (SD),
Ulla Johansson (SD), Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmberg (SD) röstar NEJ.
Med 19 ja-röster, 7 nej-röster och 25 ledamöter som avstår beslutar kommunfullmäktige att
Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag är motförslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig 20:10 – 20:20 på Otto Ericssons (SD) begäran.
Omröstning om att fastställa budget
Ordföranden meddelar följande voteringsordning:



Ja-röst för att kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till budget.
Nej-röst för att kommunfullmäktige fastställer Moderaternas, Liberalernas och
Kristdemokraternas förslag till budget.

Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S), Morgan Andersson (S), Carola Granell (S), Lars-Ebbe
Pettersson (S), Himan Motjahedi (S), Olof Lundberg (S), Gunnel Lundgren (S), Jan Rudén
(S), Sanida Okanovic (S), Roger Andersson (S), Pia Andell (S), Claes Olsson (S), Ritva
Stubelius (S), Linda-Maria Hermansson (C), Thomas Danielsson (C), Håkan Hermansson (C),
Helena Järpsten (ST), Robert Engström (ST), Agneta Pettersson Bell (ST), Conny Nilsson
(V), Jan Alexandersson (V), Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP) och Annelie Holmén
(MP) röstar JA.
Camilla Brocker (M), Maria Renfors (M), Michael Ernfors (M), Jöhan Jönsson (M), Lillemor
Arvidsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), Maggie
Robertsson (M), Alexandra Warde Slotte (M), Peter Öberg (M), Krister Persson (M), Lisbeth
Svensson (L), Maria Möller (L), Martin Hollertz (L), Lennart Svensson (L), Lena Hedlund
(KD), Nedzad Deumic (KD), Marie-Louise Ericsson (KD), Alexandra Odelsheim (SD), Otto
Ericsson (SD), Håkan Larsson (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), Glenn
Ottosson (SD) och Rolf Malmberg (SD) röstar NEJ.
Med 25 ja-röster och 26 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att fastställa
Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget.
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Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen anger vilka aktiviteter som ska
genomföras under 2019 i syfte att uppnå fastställda
inriktningsmål samt realisera Vision 2035.
Inriktningsmålen är tio till antalet.
För att mäta inriktningsmålens utveckling används mätetal som benämns indikatorer. Med indikatorerna mäts
måluppfyllelsen, det vill säga om genomförda aktiviteter
bidrar till en positiv utveckling av inriktningsmålen.
Samtliga utskott har behandlat sina respektive delar i
verksamhetsplanen och den är beslutad i sin helhet i
kommunstyrelsen 2018-11-26 § 259.

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 i grundskolan och
därmed får behörighet till gymnasiet.
2017 var elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesproven i SV,
Sv2 och MA 10 % fler än 2016, 77 %. Medelvärdet för riket var 69 %. Även elever i åk 6 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen hade en positiv utveckling 2017, 83 % mot medelvärdet för riket 76 %.
Elever i åk 9, behöriga till yrkesprogram var även det högre än medelvärdet för riket; 87 % för
Stenungsund mot 84 % i riket. Betygsstatistiken 2017 visar dock att något färre än tidigare nådde kunskapsmålen i alla ämnen och att det i flera ämnen var färre som klarade kraven. De positiva siffrorna
för åk 3, 6 och 9, tillsammans med fokuserat arbete under 2018 och 2019 har ambitionen att vända
denna trend.

Indikator





Andelen behöriga elever till något nationellt program. (KKiK).
Resultaten på de nationella proven i årskurs 3. (KKiK).
Andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapsmålen i samtliga ämnen. (KKIK).
Andelen elever i grundskolan som upplever trivsel och trygghet i skolan. (GR:s elevenkät för årkurs 9).
 Andelen vårdnadshavare som upplever att förskolan är rolig, trygg och lärorik. (GR:s föräldraenkät).
Aktivitet - Sektor Utbildning
Förskola, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola och Gymnasiesärskola
- Genomföra samlade insatser för nyanländas lärande under läsår 2018/2019.
- Genomföra samlade insatser enligt ”Den digitala agendan”6 under läsår 2018/2019.
Förskola
- Utvidga ”Läslyftet i förskolan”7 under 2019 till att även omfatta barnskötare och under året
ska minst hälften av barnskötarna ha genomfört fortbildningsinsatsen.
- Ta fram en strategi för hur andelen förskollärare fördelas i kommunens förskolor i syfte att
skapa likvärdiga förutsättningar.
Grundskola
- Utveckla ledarskapet i klassrummet i syfte att höja kunskapsresultaten och skapa studiero.
Grundsärskola
- Utöka samarbetet i bedömning och tolkning av läroplan, ämnesplaner och betygskriterier tillsammans med grundskolan.
- Genomföra åtgärder för att trygga miljöerna i matsalen och korridorerna.
Kultur och Fritid
- Riktade insatser till barn och unga på fritiden i nära samarbete med grundskolan och gymnasiet.
- Utveckla barnbibliotekets uppsökande verksamhet samt öka samarbetet med skolbiblioteken
inom kommunen.

6

I ”den digitala agendan för Sverige” presenteras regeringens ambitioner inom det digitala området samt förslag
på insatser och åtgärder som ska bidra till att nå det IT-politiska målet. För att regeringens politik ska förverkligas och få verklig genomslagskraft behöver den nationella digitala agendan omskapas till regionala digitala
agendor.
7
”Läslyftet i förskolan” är en fortbildningsinsats för personal med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling.
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2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
Andelen elever på Nösnäsgymnasiet, med examen, ökade med en procentenhet under 2017, till 70 %.
Även den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 13,4 2014 till 13,9 2017 och andelen A och B i
år 3 har ökat från 19,7 % till 26,2 % 2017.
Andelen Stenungsundselever med examen inom fyra år minskade dock med två procentenheter jämfört med föregående läsår och var 2017 72 %, samma siffra som medelvärdet i riket.

Indikator
 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år. (KKiK).
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (Öppna Jämförelser).
Aktivitet - Sektor Utbildning
Gymnasium och Kompetens och Utveckling
- Skapa flexibla lösningar och yrkesutgångar för elever som av olika anledningar inte går färdigt
gymnasieskolan.
Gymnasium
- Öka likvärdigheten avseende enheternas resultatkvalitet genom fördjupat samarbete mellan
enheterna, tydliggörande av ansvarsroller samt genomförande av insatser utifrån analyser på
alla nivåer.
Gymnasiesärskola
- Utöka samarbetet i bedömning och tolkning av läroplan, ämnesplaner och betygskriterier tillsammans med gymnasieskolan.
- Säkra praktikplatser och kvalitet i undervisningen på det arbetsplatsförlagda lärandet kopplat
till elevernas studieplan.
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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. I kvalitetsmätningen Insikt gör företagarna en
helhetsbedömning av servicen i kommunens myndighetsutövning. Stenungsunds kommuns ranking
har förbättrats rejält, från plats 157 till plats 50. Även Svenskt Näringsliv gör en ranking av företagsklimatet beträffande att starta och driva företag. Av landets 290 kommuner låg Stenungsund på plats
61 2017.

Indikator
 Omdöme i SKL:s undersökning Insikt. (KKiK).
 Svensk näringslivs ranking. (Svenskt näringsliv).
Aktivitet - Sektor Utbildning
- Genomföra och implementera GR SAMSYV – allas ansvar.8
Aktivitet - Sektor Samhällsbyggnad
- Berörda verksamheter deltar på 100 % av företagslotsmötena9 under året.
- Följa upp och vidareutveckla resultatet från det bemötandeprojekt10 som genomförts inom sektor samhällsbyggnad.
- Utveckla samverkan och öka kunskapen om andra verksamheter inom sektorn genom att arbeta med processkartläggning av sektorns verksamhet.
Aktivitet - Sektor Stödfunktioner
- Dokumentera antalet genomförda marknadsdialoger inför upphandling för att därefter kunna
arbeta aktivt med att öka andelen.
- Dokumentera direktinformation till potentiella lokala företag vid upphandling för att därefter
kunna arbeta aktivt med att öka andelen.
- Utveckla näringslivssidorna på stenungsund.se.
- Genomför åtta företagsbesök per år där kommunledning och politisk ledning deltar.
- Utöka antalet företagskontakter/dialoger.
- 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.

8

GR SAMSYV är ett EU-projekt med ambition att tydliggöra hur kommunen och arbetslivet kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för alla elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
9
Företagslotsmöten är möten mellan företagare och kommunens tjänstemän.
10
Bemötandeprojektets ambition är att ge Stenungsunds invånare, företagare och besökare bästa möjliga möte
med kommunen.
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4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en femårsperiod.
De tre senaste åren har bostadsbeståndet ökat med över 100 bostäder varje år. Under 2017 färdigställdes 142 lägenheter. De kommande två åren förväntas slutbesked till ett stort antal bostäder såsom
Stenunge Strand, Ucklum, Nyborgsvägen och Getskär. Kommunens ambition är också att antalet färdiga detaljplaner ska öka, sett över en femårsperiod.

Indikator
 Förändring i bostadsbeståndet. (Egen mätning).
 Antagna detaljplaner, sett över en femårsperiod. (Egen mätning)
Aktivitet – Sektor Samhällsbyggnad
- Höja kvaliteten och effektiviteten i plan- och byggprocessen.
- Arbeta med digitalisering av bygglovsprocessen och utbilda handläggarna i digitala arbetssätt
för att få snabbare, effektivare och bättre kommunikation med sökande.
- Framtagande av mobilitetsstrategi11 för centrumområdet med målbild befolkningsökning
2035.
- Aktivt bistå Trafikverket i utredning om dubbelspår på södra Bohusbanan.12

5. Andel barn och unga som tar del av kultur- och fritidsverksamhet 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.

Indikator
 Andel barn som tar del av kulturskolans verksamhet. (Egen mätning).
 Andel barn som tar del av idrottsskolans verksamhet. (Egen mätning).
Aktivitet – Sektor Utbildning
Kultur och Fritid
- Skapa fler tillfällen till möten, på fler arenor, mellan pedagoger från Kulturskolan och barn i
Stenungsund utanför kulturskolans ordinarie verksamhet.
- Utveckla kommunikationen med barn och unga för att öka andelen som deltar i eller tar del av
Kultur och Fritids verksamhet.
- Utveckla utbudet i Idrottsskolan i samverkan med föreningslivet.
- Utöka öppettiderna i Kulturhuset Fregatten.
- Utforma en plan tillsammans med Västra Götalands Idrottsförbund och föreningslivet i
Stenungsund med syfte att behålla ungdomar kvar i föreningslivet.

11

En mobilitetsstrategi beskriver olika trafiklösningar och mjuka påverkansformer för att få ökat användande av
delningsekonomi, såsom bilpooler och ökad kollektivtrafik.
12
Utredningen har som mål att utveckla Bohusbanan inom Nationella planen 2022 – 2033.
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6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.
Genom att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår, öka andelen anställda i kommunen som
har heltid och minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 %, är Stenungsunds
kommun en hälsosam och attraktiv arbetsplats/arbetsgivare.

Indikator
 Minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. (GRs mätning).
 Öka andelen anställda i kommunen som har heltid (GRs mätning).
 Minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 %. (Egen mätning).
Aktivitet - Alla sektorer
- Genomföra åtgärder kopplat till medarbetarenkäten för att minska sjukfrånvaron.
- Utveckla arbetet med hälsoinspiratörer i varje verksamhet och utvärdera hur det används. Sektorns arbete med hälsoinspiratörer syftar till att skapa förutsättningar för en hälsosam arbetsplats.
- Prioritera förebyggande arbete för en bättre arbetsmiljö när det gäller förslitningsskador, bemötande och förhållningssätt.
Aktivitet – Sektor Utbildning
- Genomföra en utbildningsdag i grundskolan kring samverkansavtalet med de lokala samverkansgrupperna.
- Pilotprojekt heltidsmentor 2018/2019, gymnasiet13. Syftet är att minska lärares arbetsbelastning kring mentorskapet för att de ska kunna fokusera mer på undervisningen.
Aktivitet – Sektor Socialtjänst
- Fortsätta arbetet med att implementera ”Optimerad bemanning”14 enligt handlingsplan.
- Arbeta aktivt med ”Hälsogreppet”15 så att alla medarbetare inom sektorn följer metoden.
Aktivitet – Sektor Stödfunktioner
- Genomföra aktiviteter inom ramen för Eu hälsoprojektet ”Hälsogreppet” för att minska sjukfrånvaron. Aktiviteterna specificeras i den lokala projektplanen.
- I syfte att förebygga långtidssjukskrivningar kommer arbetet med förebyggande sjukpenning
utökas.
- Hålla i och permanenta det förhållnings- och arbetssätt med ”Optimerad bemanning” som har
implementerats inom sektor socialtjänst under 2018. Detta beräknas ge fler heltidsanställningar och mindre grad av timtjänstgöring och övertid.
- Regelbunden uppföljning av tjänster med sysselsättningsgrad under 70 %.

13

Enhet 3.
”Optimerad bemanning” innebär en effektivare användning av personal och att erbjuda utökad tjänstgöringsgrad för de som önskar och med arbete som utförs på annan enhet.
15
”Hälsogreppet” är ett samarbetsprojekt mellan GR, dess medlemskommuner, Västra Götalandsregionen och
Försäkringskassan. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har det övergripande målet att
stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk
ohälsa.
14
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7. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin
påverkan på miljön och klimatet.
Målet anses uppfyllt genom att minska energiförbrukningen i kommunens anläggningar, minska
utläckage av producerat dricksvatten, minska användningen av fossila bränslen och minska matsvinnet
på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden samt öka den insamlade mängden förpackningar
och returpapper.

Indikator






Energiförbrukning i kommunala anläggningar (Egen mätning)
Utläckage av producerat dricksvatten (Egen mätning)
Användningen av fossila bränslen (Egen mätning)
Matsvinnet på kommunens förskolor, skolor och äldreboende (Egen mätning)
Insamlade förpackningar och returpapper, kg/person (Avfall Sverige)

Aktivitet - Alla sektorer
- Minska mängden körda mil med egen bil i tjänsten.
- Erbjuda utbildning i Skype och satsa på fler digitala möten i syfte att minska resandet i tjänsten.
Aktivitet – Sektor Utbildning
- Införa kärl för källsortering på samtliga enheter.
- Grundskola och gymnasiet ska samverka med måltid för att minska matsvinnet i matsalen.
Aktivitet – Sektor Samhällsbyggnad
- Införa en mötespunkt på arbetsplatsträffar för att ta fram förslag på hur förvaltningen kan bidra
till att minska miljöpåverkan.
- Kartläggning och framtagande av åtgärdsplan för det strategiska miljöarbetet.
Aktivitet – Sektor Socialtjänst
- Utreda förutsättningar för införande av det avfallssnåla äldreboendet i samarbete med sektor
stödfunktioner (Måltid och Fastighet).
Aktivitet – Sektor Stödfunktioner
- Ta fram energiförbrukning/energieffektivisering per objekt.
- Fortsätta arbetet med att byta ut lysrörsarmaturer till LED.
- Ta fram en prioriteringsordning för installation av solcellsanläggning på befintliga kommunala
fastigheter.
- Mäta produktions- och tallrikssvinnet på samtliga skolor, förskolor och äldreboenden.
- Utreda förutsättningar för införande av det avfallssnåla äldreboendet i samarbete med sektor
socialtjänst.
- Mäta andelen ekologisk och svenskproducerad mat som serveras till förskolor, skolor och
äldreboenden för att på sikt öka andelen.
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8. Stenungsund ska verka för ett tryggt åldrande
Ambitionen är att öka tryggheten hos de äldre. Hemtjänsten ska ha en personalkontinuitet som innebär
att antalet personal en hemtjänstmottagare möter under en 14-dagarsperiod ska bli färre. Medelvärdet
för riket är 15 personer och för Stenungsund 17 personer 2017. Ett annat trygghetsmått är att väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats ska minska. Här är medelvärdet för riket 57 dagar medan det för Stenungsunds del är 84 dagar.

Indikator
 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. (KKiK).
 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende.
(KKiK).
 Fallskador (vårdats på sjukhus) bland personer 80+.16 (Socialstyrelsen Patientregistret)
Aktivitet - Sektor Socialtjänst
- Utveckla samarbetet mellan individ- och familjeomsorg och särskilt boende, genom att tydliggöra processer och ta fram rutinbeskrivningar som inkluderar båda verksamheterna. Till exempel rollfördelningen, från ansökan om plats på särskilt boende till erbjudet inflyttningsdatum.
- Kartlägga hur mycket fixartjänsten används.
- Informera om fixartjänsten via råden och i hemtjänstbroschyr och beakta fixartjänsten vid biståndsbedömning.
- Informera om olika digitala lösningar i vägledande dokument på hemsidan. Exempelvis användandet av trygghetskamera som indirekt kan minska risken för fallskador då vårdtagaren
inte störs av personalen i onödan.
- Prioritera och erbjuda digitala lösningar som uppfyller den biståndsbedömda insatsen.
- Använda metoden ”Senior alert”17 i förebyggande arbete kring bland annat fallskador.

16

Antal personer som vårdats i slutenvård pga. fallskador per 1000 invånare 80 år. D.v.s. personer som blivit inoch utskrivna från sjukhus. Avser genomsnitt för tidsperioden år innevarande år och två år bakåt.
17
”Senior alert” är ett kvalitetsregister som vänder sig till vårdgivare och professioner som vill arbeta förebyggande för att bla minska fallskador.
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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.

Indikator
 Invånare 16 - 84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel % (Folkhälsomyndigheten - nationell
enkät "Hälsa på lika villkor”).
 Självskattad bra hälsa för barn och unga 12 – 16 år. (Egen mätning via Elevhälsan i Stenungsund
men elevhälsoenkät i regionen på gång).
Aktivitet - Sektor Utbildning
Grundskola, Gymnasium, Kompetens och Utveckling
- Följa upp hälsosamtalen inom skolhälsovården och utefter analysen arbeta fram åtgärder på
individ- och gruppnivå.
Grundskola
- Genomföra styrda rastaktiviteter för ökad rörelse och ökad gemenskap i grundskolan.
Aktivitet - Sektor Samhällsbyggnad
- Genomföra projektet ”digitaliserat vägnät” (bil-, cykel- och gångvägnätet) för att i karttjänst
kunna visa på tillgänglighet och var det finns säkra skolvägar.
- Prioritera deltagande i trygghetsvandringar för att bidra till att skapa trygga och säkra miljöer.
- Prioritera deltagande i arbete/projekt kring social hållbarhet som ”Hasselbacken i utveckling”
och ”Seniorperspektivet i samhällsbyggandet”.
Aktivitet – Sektor Socialtjänst
- Sprida kunskap om ”Anhörigstöd på nätet,” på Stenungsunds kommuns hemsida, till pensionärsorganisationer, på sociala medier och i råden.
- Medverka aktivt på seniordagen.
- Skapa och utveckla träffpunkt för äldre personer i ordinärt boende.
Aktivitet – Sektor Stödfunktioner
- Fortsätta arbetet med att tillgänglighetsdokumentera18 kommunala fastigheter.
- "Rätt mat till rätt person"19 - Ta fram underlag och skapa förutsättningar för att införa krav på
läkarintyg/läkarutlåtande för att beviljas specialkost enligt "Göteborgsmodellen".

18

Dokumentation sker via kommunens hemsida till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas. Sedan
tidigare finns Tallåsens äldreboende, kommunhuset och Nösnäsgymnasiet i databasen.
19
”Göteborgsmodellen” innebär specialkost eller anpassad kost till barn med dokumenterad allergi eller liknande.

48

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, antalet personer som lämnat etableringsuppdraget20 och börjat arbeta eller studera 21 (status efter 90 dagar) ska därför öka.

Indikator
✓ Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andel % (SCB).
Aktivitet - Alla sektorer
- Erbjuda praktikplatser inklusive språkpraktik till nyanlända.
- Ta emot extratjänster (eller motsvarande), språkstödjare (eller motsvarande).
Aktivitet – Sektor Utbildning
- Öka genomströmningen av elever på introduktionsprogram på gymnasiet genom att utveckla
samarbetet mellan studiehandledare och undervisande lärare samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
- Utöka antalet utbildningsplatser till yrkesutbildningar med språkstöd inom kompetens och utveckling.
- Utveckla/utvidga ”SYSKOM-projektet”. 22
- Utveckla samarbetet med föreningar i integrationsarbetet.
Aktivitet – Sektor Samhällsbyggnad
 Vid varje markanvisning utreda möjligheten att ställa krav på att en viss andel av lägenheter
upplåts för sociala hyreskontrakt.
Aktivitet – Sektor Stödfunktioner
 Anordna integrationsplattformar för att skapa mötesytor mellan nyanlända och etablerade
Stenungsundsbor, föreningar och företag.
 Via projekt ”Uppsökande verksamhet”, som riktar sig till föräldralediga nyanlända kvinnor,
medverka till att fler kvinnor kommer till familjecentralen. Ambitionen är att förkorta nyanlända kvinnors etableringsprocess.

20

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,
sam-hällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbets-förmedlingen är ansvariga för
etableringsuppdraget.
21
I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den
utbildning som berättigar studiemedel.
22
”Syskomprojektet” innebär systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända och arbetsgivare.
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