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Politisk överenskommelse
Med anledning av det osäkra politiska läget i Stenungsunds kommun ser vi ett
behov av att skapa stabilitet genom att samarbeta i flera frågor under resterade del
av mandatperioden samt att aktivt förbättra kommunens interna och externa
förtroende och relationer.
Ekonomi







0,5% överskott i driftsbudgeten för 2018.
Soliditeten ska vara oförändrad eller stärkt.
Ingen skattehöjning.
1 MKR avsätts på Kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser för
medfinansiering av EU Terra et Mare, t.ex. cykelbanor och
Landsbygdberedningens förslag. Vid ansökan om projektmedel krävs en
plan/redovisning för om och i så fall hur projektet skall införlivas i ordinarie
verksamhet efter avslutad projektfinansiering.
1 MKR avsätts i social investeringsfond riktad till folkhälsa.

Boende





Stenungsundshems avkastningskrav sänks till 3,9% och de uppdras att hålla
hyresnivåer nere samt sänka sina omkostnader.
Bostadsbyggandet skall öka till 170 st/år varav minst 1/3 hyresrätter samt att
satsningar på social service såsom utbyggnad av skolor planeras och utökas
i takt med den ökade befolkningen.
Sänkta fasta avgifter för fjärrvärme i syfte att utgöra ett prismässigt bra
alternativ för befintliga och kommande kunder.

Övergripande





Fri kollektivtrafik i någon form för seniorer.
Avgiftshöjningar prövas årligen och skall maximalt uppgå till index.
Kommunen skall vara behjälplig vid utbyggnad av fibernät och särskilt satsa
på industriområden.
Lösningar och systematik för medborgardialog skall utvecklas t.ex. genom
metodiken servicedesign.
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Kommunen ska ha Ledningssystem för arbetsmiljö och miljö.
Kommunen ska ha verksamhet i alla kommundelar.
Kommunen skall ha en transparent och rationell administration.
Översyn av kommunens ledningsstruktur skall genomföras.
Genomlysning av kommunens diarieföring samt arkivering skall
genomföras.
Vi skall vara öppna för alternativa driftsformer såsom intraprenad.
En kravspecifikation för LOV inom hemtjänsten skall tas fram.
Vi skall verka för högre sysselsättningsgrad i kommunen och uppdra åt
förvaltningen att skapa förutsättningar för att lösa detta, t.ex. genom att öka
samarbetet mellan enheter och öka grundbemanningen framför timvikarier.
Anställningsstopp/tillsättande av vakanser skall inte gälla pedagogisk
personal eller personal inom vård och omsorg.
Äskning av tjänsteutrymme, tillsättning av vakanser samt nyanställningar
skall göras hos kommunstyrelsen.
Vid nyrekrytering eller tillsättning av vakanser skall företrädesrätt och
omplaceringsbehov avseende hela organisationen först beaktas.

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet
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