
Budget 2023

Övergripande

Kommunen är till för medborgarna, bemötandet ska vara serviceinriktat och
präglat av effektiv myndighetsutövning vid handläggning av ärenden och
tillstånd. Medborgarens perspektiv ska beaktas i alla beslut. De skattepengar
vi tar hand om ska hanteras med respekt för de som bidrar och de som tar
emot.

Politiskt fattade beslut respekteras och genomförs i rimlig tid. Den kommunala
förvaltningen ska präglas av prioritering av kärnverksamheterna, ändamåls-
enlig organisation och effektiv administration. Stabsfunktioner får stå tillbaka
och resurser prioriteras till kärnverksamheter.

För Stenungsundspartiet är det viktigt att offentlighetsprincipen respekteras
och kommunen utvecklar sitt arbete för ökad transparens. Diariet ska öppnas
upp och tillgängliggöras. Kommunens hemsida moderniseras och göras mer
tillgänglig. Seminarier ska hållas av Förvaltningshögskolan, för medarbetare
och politiker för att skapa en gemensam bild av det offentliga uppdraget.

Ekonomiska förutsättningar

Stenungsund har sedan 2015 haft en god ekonomisk utveckling med resultat
överstigande budget, även exklusive exploateringsintäkter och återbetalning
av aktieägartillskott från Stenungsundshem (2016). Med en förändrad om-
världsbild, ökad inflation, höjda räntor, el- och drivmedelspriser har utgångs-
läget inför 2023 blivit mer utmanande. För att möta de utmaningar vi står inför
behöver arbetet med prioriteringar, effektivisering och sund kostnadsmedve-
tenhet utvecklas. Ett övergripande besparingsmål om 1% har lagts för större
delen av kommunen, inklusive besparingar på kommunens ledningsfunktion.

Verksamheterna ska prioriteras, de ska bedrivas med god arbetsmiljö och
hög kvalitet med medarbetaren och medborgaren i fokus. Medarbetarna får
höjt friskvårdsbidrag 2023. Även i svårare ekonomiska tider måste utveckling
prioriteras. Ett led i att öka kvalitén i verksamheterna är delaktighet och att
medarbetares goda idéer tas tillvara på ett systematiskt sätt.

I Stenungundspartiets budget avsättsmedel förmedarbetardrivna utvecklings-
projekt samt IOP, idéburet offentligt partnerskap, i sektor utbildning, sektor
socialtjänst och sektor stödfunktioner.
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Stenungsundspartiet har i sitt budgetförslag för 2023 valt att omprioritera
resurser så att våra kärnverksamheter stärks på bekostnad av stabsfunktio-
ner. Framförallt har vi lagt fokus på tidiga insatser med små barngrupper i
förskolan och förstärkt stöd till skolor och de elever som behöver det.

Investeringar

Under de senaste åren har flera stora och nödvändiga investeringar gjorts,
främst inom förskola och skola. Nu behöver äldreboendet på Hasselhöjden
påbörjas så att det kommande äldreboendet med moduler i Stora Höga kan
avvecklas.

Kommunernas lekplatser tillgänglighetsanpassas.Utegym byggs i en eller två
kommundelar, gärna i samarbete med det lokala näringslivet. Utbyggnad av
gång- och cykelvägar fortsätter enligt antagen cykelplan.

Prioriteringar skola och utbildning i budget 2023

Fullföljd skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och ung-
domar. Tidiga insatser ger både mänskliga och samhällsekonomiska vinster.
Trots att Stenungsund har goda förutsättningar går ca 50 elever varje år ut 9:an
utan gymnasiebehörighet. Stenungsundspartiets målsättning är att varje elev
ska lämna grundskolan med godkända och konkurrenskraftiga betyg. Våra
ungdomar ska efter skolan ha goda möjligheter att etablera sig på arbetsmark-
naden eller läsa vidare på högre utbildning. Stenungsundspartiet prioriterar
följande i budget 2023:

• Vi omfördelar pengar för att möjliggöra mindre barngrupper i förskolan
– en bra start i livet och bättre arbetsmiljö.

• Utveckla organisation för särskilt stöd i grundskolan.

• Extra mattelärare på högstadiet: testa och utvärdera resultat av två
mattelärare på mattelektioner på högstadiet.

• Fortsatt utveckling av anpassat gymnasium (tidigare benämning
särskolegymnasium) enligt utredning, för att förbättra livskvaliteten för
målgruppen och deras föräldrar och ge kommunen ökad ekonomisk
rådighet.

• Utveckla Fritidsbank i samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten,
Kultur och Fritid och föreningar.
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• Öronmärkta medel för idéburet offentligt partnerskap, IOP, och
utvecklingsprojekt.

• Vi ger riktat stöd till elever med låga meritvärden på gymnasiet.

• Vi avsätter pengar till skolkort för att möjliggöra fritt skolval för våra
elever på mellan- och högstadiet.

Prioriteringar vård och omsorg, socialtjänst i budget 2023

Alla kommuninvånare som behöver vård ska oavsett vårdform få ett profes-
sionellt omhändertagande av hög kvalitet och präglat av empati. Invånare
som har behov av stöd och insatser av kommunen ska få ett bra bemötande
av kommunen, deras behov utredas skyndsamt och vägledning ska ges med
hänsyn till den enskildes livsförhållanden och förmåga.

Kommunen ska verka för att alla våra invånare kan delta i samhällslivet. Invå-
nare som är utan sysselsättning och saknar inkomster ska ges möjlighet till
en meningsfull sysselsättning och stöd att komma ut i egen försörjning.

• Verka för utbyggnad av senior- och trygghetsboende i fler
kommundelar, där våra äldre invånare kan finna gemenskap och bo
under trygga och trivsamma former. Trygghetsboende leder till
förbättrad livskvalitet, både en mänsklig och samhällsekonomisk vinst.

• Möjliggöra för intraprenad vilket ger ökad delaktighet för medarbetare
och boende.

• Bättre personalkontinuitet hos våra äldre, dvs. den äldre ska inte behöva
möta så många olika människor inom hemtjänst och äldreomsorg.

• Värna om omsorgspersonalen genom god arbetsmiljö, hälsosamma och
förutsägbara arbetsscheman, utvecklingsmöjligheter och lönetrappa.

• Nollvision vräkning av barnfamiljer.

• Höjd habiliteringsersättning.

• Handledarutbildning på arbetstid på SÄBO som ett led i att säkerställa
att praktikanter och nyanställda får en bra introduktion på
arbetsplatsen.

• Öronmärkta medel för idéburet offentligt partnerskap, IOP, och
utvecklingsprojekt.
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Prioriteringar samhällsbyggnad i budget 2023

Stenungsund ska växa och våra invånare ska hamöjlighet och vilja bo och leva i
Stenungsund. Vi vill att våra företagare ska frodas och utvecklas i Stenungsund,
och att nya företag ska ges förutsättningar att etablera sig i kommunen.

• Arbetet med kommunens detaljplaner effektiviseras och får
framdrift. Höjd kompetens inom samhällsbyggnad.

• Industritomter ska finnas även i mindre storlekar för att möjliggöra för
småföretagare.

• Återinför arbetsresor för funktionshindrade.

• Snöskottningsbidraget till vägföreningar kvarstår.

• Implementering av klimatpassningsplanen påbörjas.

• Fokus utbyggt gång- och cykelvägnät enligt cykelplan.

Prioriteringar Kultur och Fritid i budget 2023

Stenungsunds kommun är en fantastisk plats att bo i, besöka och inspireras av.
Stenungsundspartiet stödjer ett aktivt föreningsliv och värnar våra föreningar
inom alla områden. Ett aktivt föreningsliv befrämjar god hälsa och social
gemenskap. Fler delar av kommunen ska ges förutsättningar för utveckling
och och göras tillgängligt för fler, detta för att kommunen skall genomsyras
av delaktighet för alla invånare.

• Tillgänglighetsanpassa lekplatser.

• Påbörja utbyggnad av utegym, gärna i samarbete med lokala företagare.

• Fritidsverksamhet på Hallerna högstadieskola.

• Stötta våra föreningar och möjliggöra att idrottsföreningar, fritidsgårdar
och bygdegårdar kan verka i hela kommunen.

• Möjliggöra för lokala event och tävlingar.

• Utveckla Fritidsbank i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och
föreningar.

• Verka för Idéburet offentligt partnerskap, IOP, där kommun och
föreningar gemensamt möter samhällsutmaningar.

• Bättre öppettider till vårt kulturhus och arena.
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Prioriteringar avseende miljöarbetet i budget 2023

Stenungsund är en kommun präglad av sin närhet till havet, Hällungen, vid-
sträckta skogsområdenochöppna landskap.Denna fantastiskamiljömöjliggör
en mångfald av växter och djur, samt är viktig och hälsofrämjande för våra
invånare. För Stenungsundspartiet är det viktigt att bevara och säkerställa
denna resurs, så att även kommande generationer får möjlighet att njuta av
vår fantastiska natur.

• Solenergianläggningar på kommunala byggnader och på kommunal
mark som lämpas för det. Fortsatt utbyggnation av fjärrvärme i
kommunen.

• Minska kommunens koldioxidutsläpp, bland annat genommer
energieffektiva lokaler, minskade transporter baserade på fossila
bränslen, mindre matsvinn, minska bruket av engångsartiklar i
kommunens verksamheter mm.

• Fortsätta att utveckla kommunens arbete med Agenda 2030 för att ställa
om till ett hållbart samhälle.

• Samverka med våra industrier och företag för att tillförsäkra att vår
vattenförsörjning utnyttjas effektivt. Till exempel att använda renat
avloppsvatten till tekniska processer istället för dricksvatten.

• Arrendera ut mark till företag som vill sätta upp laddstolpar.

Uppdrag

Arbetsresor för funktionshindrade

Förvaltningen får i uppdrag att utreda formerna för arbetsresor för funktions-
hindrade, omvärldsbevakning, för- och nackdelar, ekonomiska konsekvenser
för kommunen och berörda med nuvarande form, högkostnadsskydd eller
annan modell.

Kulturskolan

Budgeten för Kulturskolan har i princip varit oförändrad sedan 2017. Detta
innebär en real minskning av budgeten och avsaknad av utveckling i relation
till antal elever. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på budgetmodell
för Kulturskolan som följer antal elever inför budget 2024.
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Personalkontinuitet för våra hemtjänsttagare

Antal vårdpersonal som våra hemtjänsttagare möter i sin vardag är hög. För-
valtningen får i uppdrag att utreda och återkommamedenkonkret åtgärdsplan
för att förbättra personalkontinuiteten för våra hemtjänsttagare. Åtgärdspla-
nen ska så långt sommöjligt vara kostnadsneutral. Ökningar i kostnader ska
beskrivas och motiveras.

Uppdrag busskort till fler elever

Ökat kollektivtrafikresande är en förutsättning för att nå klimatmålen och i
linjemed kommunensmobilitetsstrategi. Goda kollektivtrafikvanor bör grund-
läggas tidigt genom att fler elever får busskort. Detta är även en fråga om lika
möjligheter och säkerhet. Politiken behöver initiera en dialog med Västtrafiks
ägare och övriga intressenter om hur vi gemensamt kan öka kollektivtrafikre-
sandet för elever.

6 av 6


