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Kommunalrådens tankar om året som gått

Ett bokslut består av både ekonomiska siffror
och vad vi uträttat inom verksamheterna i
Stenungsunds kommun. Bokslutet visar att kom-
munkoncernen, d.v.s. kommunala verksamheter
och bolag, totalt redovisar ett överskott. 

Kommunens egna verksamheter såsom barnom-
sorg, skola, vård, tekniska verksamheter, kultur och
fritid kostade c:a 3 miljoner kronor mer än våra
intäkter i form av skatt och statsbidrag.

Vilken verksamhet vi fått för nettokostnaden på
622 miljoner kr redovisar vi under kommunens
verksamheter.

Vi har fortfarande en stor inflyttning. Stenung-
sunds kommun kom på 2:a plats av 289 kommuner
i befolkningsökning i procent räknat.

Vi blev 496 fler invånare, vilket visserligen är
mycket positivt, men innebär påfrestningar på våra
verksamheter och vår ekonomi eftersom skatte-
intäkterna från befolkningsökningen kommer först
ett till två år efter att man har flyttat till kommunen.

Fjärrvärmen har under året investerat stort i
utbyggnad av fjärrvärmenätet som innebär en håll-
bar ekologisk uthållig tillväxt i Stenungsund.

Kommunen har investerat i ett nytt korttidsbo-
ende för barn med handikapp. Större ombyggnader
har skett på gymnasieskolan, och utökade skolloka-
ler i Ödsmål och barnomsorgslokaler i Spekeröd. 

Vi har även uppfört nya lokaler till
Arbetsmarknadsenheten, eftersom deras gamla
lokaler var belägna så att det ofta  blev problem vid
högt vattenstånd.

Genom olika kvalitetsmätningar som genomförs
ser vi att de anställda presterar goda resultat i för-
hållande till de ekonomiska insatser vi gör på de
olika verksamhetsområdena.

2001 års bokslut visar på knappt 3 miljoner i
underskott, siffrorna i sig verkar ju inte så avskräck-
ande, men tränger man djupare in i bokslutet så blir
situationen betydligt allvarligare. Kommunens
verksamheter har kostat c:a 25 miljoner mer än
budget. Resultatet har hyfsats till av ökade skattein-
täkter och att de finansiella kostnaderna blivit
betydligt lägre än beräknat. En sådan positiv
utveckling är inte trolig att vi får framöver på dessa
båda områdena. Därför är det oerhört viktigt att vi
får full kontroll på kommunens kostnadsutveckling.

En del av förklaringen till underskottet att vi
haft en kraftig utveckling på inflyttningen till
kommunen. Det är i och för sig trevligt att så många
människor vill flytta till Stenungsund, men det
innebär samtidigt ökade krav på kommunens ser-
vice. Dessutom är det en viss fördröjning innan de
nya medborgarna börjar att betala skatt till kommu-
nen.

Kraven från medborgarna på kommunens ser-
vicenivå är omfattande, snart har vi kommit till ett
läge där oshyvelsmetoden inte längre hjälper då vi
skall jaga kostnader. Det måste nog i fortsättningen
till helt nya grepp för att hejda kostnadsutveckling-
en. Det kommer att bli frågan om att helt lägga ner
vissa verksamheter och att tillkännage för medbor-
garna att detta tillhandahåller inte kommunen läng-
re.

Förhoppningsvis får vi en något lugnare utveck-
ling på inflyttningen och samtidigt kan vi skörda
frukterna av skatteintäkterna från de som flyttade in
sent 2000 och de som flyttade in under 2001.

Jag tror att det samtidigt är viktigt att vi inte blir
för dystra så att vi inte ser allt det positiva som trots
allt händer i Stenungsund. Kommunen utför myck-
et bra verksamhet som vi kanske borde tala mer om,
än att ständigt bli påminda om saker som vi saknar
ekonomiska möjligheter att genomföra.

Skall vi kunna erbjuda god service till medbor-
garna, måste alla medarbetare känna trygghet i sin
anställning och känna att det finns utvecklingsmöj-
ligheter. Denna känsla tror jag inte infinner sig om
vi inte har ordning på kommunens ekonomi.

Bo Pettersson (s) 
Kommunalråd

Ove Andersson (m)
Oppositionsråd
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Befolkningen i Stenungsund
Antalet Stenungsundsbor fortsätter att öka.
Under 2001 ökade antalet med 496 personer eller
2,4% till 21175. Det placerar kommunen på
andra plats i fråga om folkökning i förhållande
till kommunens storlek. Endast Värmdö, som
förra året ökade sin befolkning med 2,7% slår
Stenungsund.

2001 var tredje året i rad med kraftig
befolkningsökning efter några år under 1990-talet
då invånarantalet låg på en konstant nivå och endast
varierade marginellt från år till år. Liksom tidigare
år beror ökningen till största delen på en stor
inflyttning och inte på att det föds fler barn. 1416
personer flyttade till Stenungsund och 984 flyttade
härifrån. Jämför vi med år 2000 så var det ca 100
personer färre som flyttade från kommunen under
2001. Barnafödandet minskade marginellt under
2001. 221 barn jämfört med 226 året innan.
Födelseöverskottet, dvs antal födda minus antal
döda minskar för tredje året i rad från 94 personer
1999, 67 under 2000 och 66 2001. 

Äldre och ungdomar ökar mest

Den enda åldersgrupp där antalet personer min-

skade under 2001, om än med bara 4  personer, är
gruppen 6-12 år. Den yngsta åldersgruppen, mellan
0 och 5 år ökar till skillnad från förra året om än
mindre än genomsnittet, 1,7%. Ungdomar i
åldrarna 13-15 och 16-19 år hör till de grupper som
ökar mest procentuellt sett, 7 respektive 3,9%.
Även de äldre ökar kraftigt. I åldersgruppen 65-79
år är ökningen på 3,5% en klar ökning om man jäm-
för med året innan då ökningen var 2,3%. De äldsta
invånarna, dvs 80 år och äldre ökade i likhet med
föregående år med ca 4%. Gruppen mellan 20 och
64 år ökade i stort sett som kommunen totalt.

Befolkningsförändringarna ser väldigt olika ut i
de olika kommundelarna. Generellt kan man säga
att de Norra kommundelarna ökar när det gäller
antalet äldre, minskar  när det gäller de yngre
åldersgrupperna och ökar, men mindre än kommu-
nen totalt i gruppen med personer i yrkesverksam
ålder. I Norum, som är den största kommundelen i
centrala Stenungsund påminner utvecklingen om
kommunens totala med skillnaden att antalet äldre
ökar snabbare här än i genomsnitt. I söder går det
att se ett omvänt mönster där  Stora Höga utmärker
sig särskilt med ökningar i alla åldersgrupper förut-
om i 80 och över.

Svenshögen är den enda kommundelen där
invånarantalet minskar. Under året minskade man
med 16 personer. Ucklum och Ödsmål ligger på
samma nivåer som tidigare år. Jörlanda och
Spekeröd ökar med ca 1,5% båda två. Nästan hela
befolkningsökningen, 462 personer, har skett i
ungefär lika delar Norum och Stora Höga. Stora
Höga som ökade sin befolkning med drygt 10%
eller 222 personer under 2001. De enda som min-
skade var personer 65 år och äldre. I grupperna
mellan 6 och 19 år ökade antalet mellan 13 och
20%.

Framtida befolkningsutveckling

Det är svårt att bedöma hur befolkningen
kommer att förändras under så expansiva perioder
som Stenungsund har varit inne i under ett par år
nu. Det ekonomiska läget och tillgången på tomter
är två viktiga faktorer som styr utvecklingen och
när det gäller den senare faktorn kan vi påverka en
del genom att sälja fler eller färre tomter. Något
som är tydligt är att andelen äldre kommer att fort-
sätta öka rejält under flera år framåt, men det troli-
ga är att den totala befolkningsökningen kommer
att mattas av inom något år eller två. Därefter
kommer vi fortsätta att öka, men i en lugnare takt.

Åldersklass

0-5 år
6-12 år

13-15 år
16-19 år
20-64 år
65-79 år

80- år

Totalt

Källa:SCB

Norum

696
1113
448
596

6865
1384
410

11 512

Stora Höga

237
341
112
101

1356
170
43

2 360

Jörlanda

162
246
95
93

1189
198
44

2 027

Spekeröd

67
115
44
50

598
99
36

1 009

Ucklum

107
140

52
48

603
84
31

1 065

Svenshögen

56
77
47
54

447
59
25

765

NÖdsmål

191
278
118
101

1404
254
57

2 403

Restnoterade

0
1
2
0

26
4
1

34

Totalt

1516
2311

918
1043

12488
2252

647

21 175

Folkmängd i de olika kommundelarna 2001-12-31

Procentuella befolkningsförändringar 

kommundelsvis under 2001 
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Folkhälsoarbetet i Stenungsund
Folkhälsoarbetet

Västra Götalandsregionen finansierar en folk-
hälsosamordnartjänst och utveckling av
befolkningsinriktat folkhälsoarbete  med 46 kr per
invånare och år. 4S har folkhälsoarbete inom sitt
verksamhetsområde och ansvarar för folkhälsosam-
ordnartjänsten. Folkhälsoärenden delegeras till
Folkhälsorådet.

Folkhälsorådet, med politiker från 4S, mjuka
och tekniska utskottet har under året haft fyra sty-
relsemöten och  därtill utvecklingsdagar för att för-
djupa sig inom folkhälsoområdet. Tjänsten för sam-
ordning och planering av folkhälsoarbetet har utö-
kats från 70 till 100%. Sedan oktober 2001 delar två
personer på tjänsten.

Stenungsunds Folkhälsoplan har utarbetats
utifrån olika internationella, nationella och regiona-
la dokument kring hälsa/folkhälsa, t ex FN:s
Barnkonvention, WHO:s "Hälsa för alla på 2000-
talet" och Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1997.
Planen och verksamheten bygger på tidigare kart-
läggning av hälsoläget bland kommunens
befolkning och inriktningen har skett utifrån
diskussioner och samtal med företrädare för olika
verksamheter i kommunen.

Liksom tidigare år har Stenungsunds folkhälso-
arbete i huvudsak varit inriktad på barn, ungdom
och kvinnor. Prioriterade områden har varit psykisk
hälsa, jämställdhet och föräldraskap. Det nationella
initiativet "Sätt Sverige i rörelse" har bidragit till
insatser för att öka stenungsundsbornas rörelseglädje.

Folkhälsorådet har under 2001 beviljat medel
till ett flertal projekt vars inriktning följt de i folk-
hälsoplanen prioriterade områdena. Föreläsningar,
utbildningsdagar och konferenser kring olika folk-
hälsofrågor, riktade till allmänheten och yrkesverk-
samma i kommunen, har väckt stort intresse.

Att främja psykiska hälsan hos barn och ung-
dom

Kristinedalsskolan har under året bedrivit  pro-
jekt  "Livskompetens" för åk 8-elever. Syftet har
varit att stärka den psykiska hälsan genom värde-
ringsövningar och samtal kring  existentiella frågor.
Södra rektorsområdet har fått medel till utbildning
av lärare i "Projekt Charlie", en metod för att stärka
barns självbild och sociala kompetens.

Ett folkhälsoprojekt har berört eleverna på indi-
viduella programmet/yrkespraktiken. De har under
en större del av året haft nära tillgång till en hel-
tidsanställd vuxen med uppgift att på ett professio-
nellt sätt förbättra elevernas självbild, självkänsla
och närvaro i skolan.

På fritidsgården Hasselgården har ett tjejprojekt
syftat till att öka samhörigheten i gruppen och stär-
ka självkänsla och självförtroende hos tjejerna.
Ungdomsmottagningen har kunnat erbjuda ett 40-
tal ungdomar massage. Därigenom har de kunnat
lindrat sina stressreaktioner och ökat sin kropp-
skännedom. Mot slutet av året anställdes en psyko-
log på 50% för att under ett halvår kartlägga ung-
domars psykiska hälsa och utreda hur en eventuell
psykologresurs bäst skulle kunna användas i fram-
tiden.

Kommunens anställda har erbjudits utbild-
ningstillfällen som berört den psykosociala hälsan.
T ex anordnades i maj en dag om "Barns livskva-
litet" och en regional konferens om familjecentraler
på Kulturhuset Fregatten med många deltagare.

Att främja rörelseglädje

En lokal motionsgrupp har bildats med aktörer
från olika verksamheter. Syftet är att öka vardags-
motionen bland invånarna i Stenungsund.

Ett friskvårdsprojekt inom förskola och skola
samordnas av en friskvårdspedagog, heltidsanställd
av kommunen.  Syftet är att få friskvård att bli en
naturlig del av vardagen och att bl.a utveckla rörel-
seglädje hos förskole- och skolbarn men också hos
personalen. I december 2001 hade 8 skolor och 6
förskolor påbörjat sitt friskvårdsarbete. 

En inspirationsdag med föreläsning kring fysisk
aktivitet/hälsa följdes av en fysisk aktivitetsvecka i
september i förskola/skola och utställning i kultur-
huset. Den regionala konferensen "En hälsosam
start" ingick i satsningen "Sätt Sverige i rörelse".

Att främja kvinnors hälsa och jämställdhet

En nätverksgrupp, med fokus på kvinnors hälsa,
har kontinuerligt samlats under våren 2001 för att
diskutera nuläge och möjliga vägar till samverkan.
Inbjudna forskare och andra gäster har gett nätver-
ket fördjupad kunskap inom områden som "jämstä-
lldhet vid livets start", "faderskap och jämställt för-
äldraskap", "män och kvinnors hälsa" och "samliv,
kärlek och hälsa". Syftet har varit att finna en bred
bas för det framtida folkhälsoarbetet.

Vårdcentralen har under året bedrivit ett över-
viktsprojekt för kvinnor med svår fetma. Kvinnorna
har i gruppverksamhet fått ökad kroppskännedom,
kunskaper och förändrade levnadsvanor.

Framtiden

Stenungsunds Folkhälsoplan 2002 kommer att
vara klar under våren.  Mål och inriktning för folk-
hälsoarbetet i kommunen bygger på tidigare nämn-
da folkhälsodokument.

Övergripande mål - jämlikhet i hälsa

Stenungsunds kommuns folkhälsomål kommer
att stödja sig mot Västra Götalandsregionens över-
gripande mål, att verka för att främja livsvillkoren
och livsbetingelserna för hela befolkningen i syfte
att skapa en god och jämlik hälsa. Speciell upp-
märksamhet ska ägnas de grupper bland
befolkningen som uppvisar en sämre hälsa.

Inriktningen i folkhälsoarbetet kommer att utgå
från ett livscykelperspektiv:
• En gynnsam start i livet

• Hälsosamma uppväxtvillkor för barn och ung-
domar

• Förutsättningar för ungdomars inträde i vuxenlivet
• Hälsosamt vuxenliv/arbetsliv
• Hälsosam ålderdom

Tyngdpunkten kommer fortfarande att ligga på
barn, ungdomar och kvinnors hälsa. Hälso-
utvecklingen i Stenungsunds kommun för dessa
grupper har varit och är ogynnsam. Psykisk ohälsa,
jämställdhet, kost/rörelse, och allergiförebyggande
arbete är av Folkhälsorådet beslutade prioriterade
områden. Folkhälsorådet kommer också att år 2002
prioritera utåtriktade aktiviteter i syfte att engagera
fler medborgare och frivilliga organisationer. En
Folkhälsovecka på Kulturhuset Fregatten i oktober
är ett exempel på samverkan mellan olika aktörer.

Friskvårdsprojektet inom förskola/skola utvär-
deras under våren samtidigt som arbetet går vidare
på de olika skolorna. I juni invigs "Hälsans stig", en
promenadslinga på ca 5 km med start och mål vid
Kulturhuset. Folkhälsorådet har beviljat medel och
Hjärt- och lungfonden ska  ge sitt godkännande av
slingans placering. 

Projektet "Sund i Sundahallen" har startat, ett
samarbetsprojekt mellan distriktssjukgymnastiken
och fritidsenheten, för att aktivera äldre genom bl a
styrketräning.

Det allergipreventiva arbetet ska åter komma
igång genom en tvärfacklig grupp. Vidare planeras
för s.k "Framtidsverkstäder" för kvinnors nätverk
och barnnätverket. 

Diskussioner om ungdomars psykiska hälsa
fortsätter utifrån bl.a ungdomspsykologens kart-
läggning.

Arbetsgruppen kring "utvecklingsprojekt runt
Hasselbacken" har förstärkts med en folkhälsosam-
ordnare i syfte att lägga ett tydligt folkhälsoper-
spektiv på projektet.

En lokal folkhälsonätverksgrupp med tjänste-
män med samordningsfunktioner inom olika
kommunala verksamheter har startat för att utveck-
la en framtida samordning/samverkan kring folk-
hälsofrågor. Andra planerade aktiviteter är utarbet-
ning av en broschyr som beskriver kommunens
folkhälsoarbete, planering av en "Hälsodisk" och en
ny befolkningsenkät.

Tid för reflektion.
Foto Sven Axelsson
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Förvaltningsberättelse -
kommunen

Förvaltningsberättelse - koncernen
Kommunen har en skyldighet att göra det som

vi i dagligt tal kallar för koncernredovisning, för
kommunen och de bolag som kommunen är enga-
gerad i. Enligt kommunallagen kallas inte kon-
cernredovisning för koncernredovisning i komm-
muner utan det kallas "Sammanställd redovis-
ning". 

På sidorna 8 och 9 finns Resultaträkning,
Balansräkning mm för både den sammanställda
redovisningen och kommunen.

På sidorna 16 - 18 kommer beskrivningen av
kommunens bolag, ST-Hem och SEMAB (inkl
Fjärrvärmestiftelsen). Därefter beskrivs de olika
verksamheterna i kommunen och Beställar-
förbundet 4S som också ingår i den sammanställ-
da redovisningen återfinns på sidan 27.

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resul-
tat på 8 Mkr. Det gör att det negativa egna kapita-
let nästan försvunnit. Soliditeten är 0%. 

Koncernavgränsning

I den sammanställda redovisningen ingår förut-
om kommunen: ST-Hem AB, Stiftelsen
Stenungsunds Fjärrvärme, SEMAB samt Beställar-
förbundet 4S. Alla är helägda av kommunen förut-
om Beställarförbundet 4S som ägs till knappt 52%.
Övriga ägare är Försäkringskassan och Västra
Götalandsregionen.

Kommunen är en av flera stiftare i  Gårdsjö-
stiftelsen, Stiftelsen Bästkusten samt nybildade
Profilstiftelsen. Ingen av dessa har en omsättning
eller balansomslutning som väsentligt påverkar
resultat eller omslutningen i den sammanställda
redovisningen och har därför inte konsoliderats.

Vidare är kommunen delägare i renhållningsbo-
laget Renova AB samt trafikföretaget Västtrafik
AB. Kommunens andel i dessa bolag är så liten att
inte heller det påverkar resultat eller balansomslut-
ning.

Årets resultat

År 2001 var det bara kommunen som redovisade
underskott. Tillsammans med bolagen blev det ett
överskott på 8 Mkr. 

Investeringar och finansiering

I koncernen har det investerats för nästan 
98 Mkr. Kommunen står för den största delen på
42 Mkr. Investeringar i fjärrvärmeanläggningar har
gjorts med nästan 40 Mkr. Resterande 16 Mkr är
investeringar som ST-Hem AB gjort.

Trots investeringar på 98 Mkr har låneskulden
bara ökat med knappt 30 Mkr. Enda bolaget som
ökade låneskulden var SEMAB.

Kommunens resultat blev -2,9 Mkr, jämfört
med budget är avvikelsen -7,4 Mkr. Sett till den
totala bruttokostnaden som är 971 Mkr är en avvi-
kelse på drygt 7 mkr inte ens 1% felmarginal.
Hade man kunnat sätta punkt där, hade problemet
kanske inte varit så stort……  Problemet är att
verksamheten har ökat sina kostnader med 10%
jämfört med föregående år och har gjort budge-
tavvikelser på 25 Mkr. Skatt+statsbidrag har inte
ökat lika mycket, utan endast med 8%. Trots detta
har låneskulden inte ökat annat än för den del
som avser utbyggnad av Fjärrvärmen.

Verksamhetens kostnader

De enheter som klarade sin budget 2001 är få.
En sammanställning av enheterna finns på sidan 14.
Det är de stora verksamheterna skola, barnomsorg,
individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg som
gjort störst underskott. Detta har till viss del sin för-
klaring i att invånarantalet ökat rejält 2001. Det var
bara en kommun som ökade mer än Stenungsund
och det var Värmdö.

Övergripande verksamhet

Budgetavvikelsen beror bl a på att ökningen av
semesterlöneskulden inte varit budgeterad. Ökning-
en var 3,5 Mkr. Det finns flera förklaringar till
detta. En anledning är att det finns fler anställda
2001 än 2000, en annan är att fler och fler blir över
40 år och då erhåller ca 6 semesterdagar mer. En
tredje orsak är att det kan vara svårt att ta ut sin
semester, eftersom det inte är lätt att hitta vikarier
inom vård och skola.

Teknisk verksamhet

Hälften av underskottet beror på ökade fastig-
hetskostnader samt en periodisering av fjärrvärme-
kostnaderna till rätt år. 2001 innehåller 13 månaders
värmekostnader.

Skola, barnomsorg, fritid och kultur

Huvudsakliga anledningen till underskottet är
ökad kostnad för sjukfrånvaro. Dessutom har barn
som behövt särskilt stöd krävt mer resurser. Inom
gymnasiet är det kostnaden för elever som går på
annan ort som ökat samtidigt som det kommit något
färre till Stenungsunds gymnasieprogram.

Social verksamhet

Kostnaderna för omhändertagande av både barn
och vuxna har ökat. Kostnaderna för LSS (handi-
kappreformen) har ökat betydligt. Dessutom har
kostnaderna för äldrevården på Tallåsen ökat samt
kostnaderna för de färdigbehandlade patienterna,
som inte kunnat beredas plats i kommunens
boende, utan fått ligga kvar på sjukhusen och där-
med genererat höga kostnader.

(Mkr)

Skattekollektivet
Avgiftsfinansierad verksamhet (Va)
SEMAB+Stiftelsen St. Fjärrv.
ST-Hem AB

Summa

1997

430
60
30

1.320

1.840

1998

433
60
29

1.306

1.828

1999

440
60
26

1.292

1.818

2000

461
60
26

1.240

1.787

Tabell 3 Långfristiga lån

Soliditet

Soliditeten i koncernen är 0%, en förbättring mot föregående år med ca 0,5 procentenheter.

Område
(Mkr)
Övergripande
verksamhet
Teknisk verksamhet
Skola, barnomsorg,
fritid, kultur
Social verksamhet

Summa

Anslag 

57,8
32,5

333,7
190,3

614,3

Förbrukat

60,2
37,1

342,0
200,1

639,4

Avvikelse

-2,4
-4,5

-8,3
-9,9

-25,1

(Procent)
Nettokostnader
Finansnetto

Summa

1997
93
6

99

1998
94
6

100

1999
95
6

101

2000
95
5

100

2001
96,5
4,0

100,5

Tabell 2 Nettokostnadernas andel av skatt+statsbidrag

Tabell 1 Budgetavvikelser

2001

459
60
71

1.226

1.816



Nettokostnadernas andel av skatt och stats-
bidrag

Tabell 2 på sidan 4 visar hur stor del som netto-
kostnaderna respektive finansnettot tar av
skatt+statsbidrag. (Finansnettot beskrivs nedan.)
När summan blir högre än 100% använder vi mer
pengar än vi får in och så var fallet 2001. Även
1999 redovisades underskott. 

Skatteintäkterna+statsbidraget har ökat med
drygt 8% jämfört med föregående år. Jämfört med
budget redovisades en positiv avvikelse på 5 Mkr.

Nettokostnaderna har ökat med över 10% och
andelen som nettokostnaderna tar av skatt+statsbi-
drag har ökat med drygt en (1) procentenhet jämfört
med fg år (se tabell 2). År 2000 var siffran 95% och
det var bara ca 15 kommuner som då hade en lägre
siffra än Stenungsund. Att inte använda större andel
än vad kommunen gör är en förutsättning för att
klara den stora del som finansnettot tar.
Finansnettot är en stor post och avser till största
delen de räntor som betalas på låneskulden.
Finansnettots andel av skatt+statsbidrag 2001 var
4%. 

Finansiella kostnader och intäkter

Skillnaden mellan finansiella kostnader och
finansiella intäkter kallas finansnettot. Finansnettot
tar 4% av skatt+statsbidrag i anspråk och det var
endast ett par kommuner som hade högre andel än
Stenungsund år 2000. Många kommuner har ett
positiv finansnetto och kan då använda överskottet
till att finansiera verksamheten. 

Det positiva i nyckeltalet är att det förbättrats
över tiden. Anledningen till minskningen är att
låneskulden inte ökat och att ränteläget förbättrats. 

2001

10,1

8,2

2,4
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Förvaltningsberättelse

Låneskuld

Som redovisats tidigare tar finansnettot en stor
andel av skatt+statsbidrag i anspråk. Anledningen
till att finansnettot är så högt beror på kommunens
stora låneskuld. Kommunen har i många år haft en
stor skuld och från början berodde det på den
utbyggnad som kommunen hade på sjuttiotalet när
inflyttningen var stor på grund av industriernas eta-
blering. 

När kommunen 1995 tog över 250 Mkr av ST-
Hems låneskuld blev skulden betydande. Under
2001 har skulden varit oförändrat ca 520 Mkr.
Anledningen till att skulden inte ökat trots att utbe-
talningen av pensionsavgifterna för åren 98-00
belastat 2001 års likviditet och att resultatet inte
lämnat något över, är att det vid årets början fanns
över 30 Mkr i likviditet samt att ST-Hem och
Stiftelsen Fjärrvärmen amorterat lån de haft till
kommunen.

De skulder som ökat i koncernen är de som
SEMAB (SEMABS redovisning finns på sidan 18)
lånat för utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Eget kapital och soliditet

Kommunen har inget eget kapital. Skulderna
överstiger tillgångarna med nästan 41 Mkr. Utöver
detta finns den skuld som kommunen har enligt
PAK-98 (det gamla pensionsavtalet). Den skulden
redovisas inte i balansräkningen utan som en
ansvarsförbindelse och uppgår till 334 Mkr.

Borgensåtaganden

Borgensåtagandena ligger på en hög nivå jäm-
fört med andra kommuner. Anledningen är att
kommunen lämnat stora borgensåtaganden till ST-
Hem AB. Åtagandet mot ST-Hem minskar och är
nu nere i 845 Mkr jämfört med 852 Mkr föregående
år.

Ett åtagande avseende pensioner i Stiftelsen
Bästkusten har lösts in under året med 94 tkr. När
det gäller förlustansvar avseende statliga lån vid
bostadsbyggande har ett åtagande på 46 tkr lösts.

Ett nytt borgensåtagande har beslutats under
året. Stor Höga ridklubb har fått ytterligare 950 tkr
i borgen men det har inte effektuerats ännu.
Byggnation av stall mm har ännu inte slutförts. För
borgensåtagandet finns motsvarande pantbrev i rid-
klubbens fastighet.

(Mkr)

Investeringsvolym
Avskrivningar/investeringar
Investeringsvolym/nettokostnader

1997

27,6
97%
6%

1998

20,7
175%

4%

1999

52,8
55%
10%

2000

22,3
128%

4%

2001

40,9
69%

7%

(Mkr)

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Bruttoskuld*
varav kommunen
varav ST-Hem
varav Fjärrvärme
Snittränta 31/12 (%)

1997

22,4
-54,1
-31,7
729,2
494,2
206,0
29,0
6,95

1998

19,6
-50,9
-31,3
727,5
492,5
206,0

29,0
6,31

1999

19,8
-50,6
-30,8
726,3
499,3
201,0

26,0
5,54

2000

17,2
-45,0
-27,8
702,1
520,1
156,0
26,0
5,45

2001

13,5
-39,3
-25,8
740,7
519,2
150,0
71,5
5,13

(Procent)

Nettokostnadernas
ökning
Skatt+statsbidragets
ökning
Invånarantalets
ökning

1997

6,3

6,5

0,3

1998

5,7

5,1

0,0

1999

7,5

6,7

1,4

2000

8,2

8,1

2,0

Tabell 3 Ökning jämfört med föregående år

*Bruttoskulden innehåller förutom egen låneskuld, även vidareutlånade medel till kommunens
bolag. 

Tabell 4 Finansiella poster

Investeringsvolym

Tabell 5 Investeringar

25 Mkr av årets investeringar är investeringar i  fastigheter. 4 Mkr är investeringar i VA.
Närmare uppdelning av investeringarna finns på sidan 15.



Avvikelse

5 431

-18 571

3 944
1 046

0
2 404
3 825

-7 352

0

-7 352
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Resultaträkning

Finansieringsanalys

Sammanställd redovisning Kommunen

Sammanställd redovisning Kommunen

1999

40 569
794

7 246
14 540

62

63 211

60 059
1 340
4 898
1 180

67 477

-4 266

2000

5 495
573

7 954
45 341

59 363

30 207
200

24 147

54 554

4 809

Belopp i tkr

Tillförda medel 

Internt tillförda medel
Försäljning av anläggningstillgångar
Bruttointäkter investeringar
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning aktiekapital/värdepapper/BR
Ökning långfristiga skulder

Summa tillförda medel

Använda medel

Bruttokostnader investeringar
Ökning aktiekapital/värdepapper/BR
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga skulder

Summa använda medel

Förändring rörelsekapital

1999

89 000
900

1 800

91 700

62 100
1 300

10 500

73 900

17 800

2000

37 500
600

400

38 500

38 000
200

31 300

69 500

-31 000

2001

69 681
11 742
1 261

400
143

29 591

112 818

97 860
200

98 060

14 758

2001

26 133

1 261
12 400

118
38 526

78 438

42 214

51 500

93 714

-15 276

Budget 

41 607

41 607

32 000

8 000

40 000

1 607

Avvikelse

-15 474
0

1 261
12 400

118

36 831

10 214
0

51 500
-8 000

53 714

-16 883

Not

6

Not

1999

347 045
-839 872

-27 792
-1 100

-521 719

521 237
23 825
6 500

19 790
-50 626

-993

0

-993

2000

348 334
-884 618

-28 432
0

-564 715

562 818
33 186

0
17 184

-45 033
3 441

0

3 441

Not

1
1

2
3

4
5

Not

1
2
3
4

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Extra nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Extra statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

Extraordinära poster

Årets resultat

1999

495 826
-886 423
-56 421

-1 100
-448 118

521 237
23 825

6 500
7 187

-92 272
18 359

0

18 359

2000

498 849
-937 510
-59 202
-20 000

-517 863

562 818
33 186

6 865
-95 123
-10 117

0

-10 117

2001

545 311
-1 034 497

-58 836

-548 022

604 985
39 790

4 257
-92 897

8 113

0

8 113

2001

377 253
-970 682

-28 436

-621 865

604 985
39 790

13 548
-39 334
-2 876

-2 876

Budget

-33 867
0

-603 294

601 041
38 744

0
11 144

-43 159
4 476

0

4 476
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Balansräkning

Belopp i tkr

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Exploateringsområden
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Uppbokning särskild löneskatt på p-skulden för 1998
Summa eget kapital

Pensionsskuld

Skulder
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld
Borgensåtaganden
Beviljad checkräkningskredit

1999

372 196
34 262

406 458

40 671
236 610
277 281

196
46 558

457
100 055
147 266

831 005

-35 375
-993

-4 678
-41 046

36 891

108 882
726 278
835 160

831 005

325 881
985 110
25 000

2000

366 899
32 807

399 706

40 871
191 269
232 140

194
49 737
35 554
87 328

172 813

804 659

-41 046
3 441

-37 605

10 514

129 619
702 131
831 750

804 659

331 105
972 929
25 000

Not

7
8

9
10

11
12

13

14
15

16
17

Not

5

6

7

8

1999

1 722 348
49 657

1 772 005

4 983
9 756

14 739

656
64 753
69 386

100 055
234 850

2 021 594

-18 596
18 359

-237

42 713

161 154
1 817 964
1 979 118

2 021 594

325 881
127 401

27 500

2000

1 678 374
51 962

1 730 336

5 155
9 269

14 424

650
74 878
64 631
87 328

227 487

1 972 247

-323
-10 117

-10 440

11 586

184 371
1 786 730
1 971 101

1 972 247

331 105
120 874

27 500

2001

1 705 885
47 869

1 753 754

4 987
8 869

13 856

629
99 630
39 415
86 239

225 913

1 993 523

-10 536
8 113

-2 423

11 605

168 039
1 816 302
1 984 341

1 993 523

333 714
117 607
27 500

2001

376 865
35 358

412 223

40 753
230 369
271 122

240
53 135

3 903
86 239

143 517

826 862

-37 605
-2 876

-40 481

11 088

115 598
740 657
856 255

826 862

333 714
962 904
25 000

Budget

388 720
32 807

421 527

40 871
191 269
232 140

194
49 737
36 208
74 328

160 467

814 135

-37 605
4 476

-33 129

10 514

129 620
707 131
836 751

814 135

Avvikelse

-11 855
2 551

-9 304

-118
39 100
38 982

46
3 398

-32 305
11 911

-16 950

12 727

-7 352

-7 352

574

-14 022
33 526
19 504

12 727

Sammanställd redovisning Kommunen
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Nothänvisningar sammanställd
redovisning

Nothänvisningar kommunen

1999
251 600
163 200

7 626
73 400

495 826

2000
251 934
154 238

9 065
83 612

498 849

2001
267 942
172 461

5 461
6 458

92 989

545 311

Kommunen
Stenungsundshem AB
SEMAB
Stiftelsen Std's Fjärrvärme
4S

Summa

Not.1 Verksamhetens intäkter

1999
499 683

1 292 281

26 000

1 817 964

2000
521 235

1 239 495

26 000

1 786 730

2001
519 157

1 225 645
51 500
20 000

1 816 302

Kommunen
Stenungsundshem
SEMAB
Stiftelsen Std's Fjärrvärme

Summa

Not 8 Långfristiga skulder

1999
728 000

73 600

13 063
71 760

886 423

2000
770 118
75 755

13 884
77 753

937 510

2001
858 776
72 337
5 666

11 440
86 278

1 034 497

Kommunen
Stenungsundshem
SEMAB
Stiftelsen Std's Fjärrvärme
4S

Summa 

Not. 2 Verksamhetens kostnader

1999
439 107
-92 062

347 045

-288 438
-451 146
-192 351
-931 934

92 062

-839 872

2000
438 967
-90 633

348 334

-305 449
-469 839
-199 963
-975 251

90 633

-884 618

2001
474 655
-97 402

377 253

-343 992
-516 477
-207 616

-1 068 085

97 403

-970 682

Intäkter
Interna poster

Summa

Kostnader
Bidrag och entreprenader
Kostnader för arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Kostnader inkl. internposter

Interna poster

Summa

Not 1 Intäkter och kostnader

1999
27 792
25 300

3 329

56 421

2000
28 432
27 164

3 606

59 202

2001
28 436
26 149

443
3 808

58 836

Kommunen
Stenungsundshem
SEMAB
Stenungsunds Fjärrvärme
4S

Summa 

Not.3 Avskrivningar

1999
1 100

1 100

2000

20 000

20 000

2001

0

Kommunen
Stenungsundshem

Summa 

Not.4 Nedskrivningar 1999
505 316

-441
5 179
9 460

1 908
-185

521 237

2000
548 725

5 381
6 618

1 929
166

562 818

2001
587 690

6 335
8 990
1 970

604 985

Allmän kommunalskatt
1997 års slutavräkning
1998 års slutavräkning
1999 års prel. och slutavräkning
2000 års prel. och slutavräkning
2001 års prel. avräkning
200-kronan
Mellankommunal kostn.utjämning

Summa

Not.2 Skatteintäkter

1999 2000 2001

26 276
13 139

39 415

Koncernkonto
Bank

Summa 

Not.5 Likvida medel

1999
602

-1 595
19 352

18 359

2000
1 736
1 705

-13 558

-10 117

2001
-98

-2 778
10 989

8 113

Affärsdrivande verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Koncernbolag

Summa 

Not.6 Årets resultat 

1999
-39 412
134 478
-18 245
-48 975
-4 021

23 825

2000
-42 099
133 981
-16 738
-35 622
-6 335

33 186

2001
-46 758
135 568
-13 083
-31 946

-3 991

39 790

avgift "Ludvika momsen"
Generellt statsbidrag
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Införandeavdrag

Summa 

Not. 3 Generella statsbidrag

Not 7 Eget kapital 

Av det egna kapitalet utgör 9 762 tkr obeskattade reserver i Stiftelsen Std's
Fjärrvärme och SEMAB. Den latenta skatteskulden uppgår till 2 733 tkr,
dvs 28% av obeskattade reserver.
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Nothänvisningar kommunen

1999
270

43 383
1 511

89
981

1 181
3 091

120

50 626

2000
1 751

40 367
1 907

71
668

244
25

45 033

2001
-11

38 630
237
98

305

75

39 334

Förlustansvar statliga lån
Räntor på lån
Ränta på checkkonto
Avgifter bank o postgiro
Finansiell kostnad på pensionsskulden
Ränta, skuld till ST-Hem (Stenunge
Strand 3)
Mellanskillnad hyror Slupen
Övriga räntekostnader

Summa

Not.5 Finansiella kostnader

1999
-993

28 892
12 813

-143

40 569

2000
3 441

28 432
-26 378

5 495

2001
-2 876
28 436

573

26 133

Resultat 2
Avskrivningar/nedskrivningar
Pensionsskuldsförändring inkl skatt
Övrigt

Summa

Not 6 Internt tillförda medel

1999
123

263 159
67 332
35 447

4 909
1 226

372 196

541 375
-169 179

372 196

2000
320

260 784
65 808
34 034
4 801
1 152

366 899

554 708
-187 809

366 899

2001
320

272 609
65 734
32 669
4 454
1 079

376 865

583 488
-206 623

376 865

Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Övriga fastigheter

Summa

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Not 7 Mark byggnader och tekniska anläggningar

1999
114

29 916
2 534
1 698

34 262

95 353
-61 091

34 262

2000
129

28 815
2 107
1 756

32 807

103 474
-70 667

32 807

2001
1 549

28 109
3 876
1 824

35 358

115 571
-80 213

35 358

Maskiner
Inventarier
Bilar o andra transportmedel
Konst

Summa

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Not 8 Maskiner och inventarier

2000

2 857
1 340

1
35 725

200

118

400
230

40 871

anskaffat

-118

-118

2001

2 857
1 340

1
35 725

200

0

400
230

40 753

Aktier
Renova AB
Västtrafik AB
Kommentus Gruppen AB
ST-Hem AB
Std's Energi och Miljö AB

Andelar
Bohuskommunernas ek. förening

Grundfondskapital
Fjärrvärmestiftelsen
Bästkusten

Summa

Not.9 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

2000
156 000
26 000

0
4 344
3 500

80
100
286
25
40

848
45

191 269

Förändring
-6 000
-6 000
51 500

-100

-20
20

-10

-241
-9

39 100

2001
150 000

20 000
51 500
4 244
3 500

80
80

266
15
40

607
36

230 369

ST-Hem AB
Stenungsunds Fjärrvärme
SEMAB
Brf Södra vägen
Brf Slupen
Aktiv semester i Bohuslän AB
Vallens IF
Seglarföreningen Skutan
Stenungsunds Ridklubb
Askeröns hembygd- o fritidsförening
VA-lån
Markarrende Golf

Summa

Not.10 Långfristiga fordringar

1999
20 573
12 172

-826
14 639

46 558

2000
16 213
11 654

411
21 459

49 737

2001
10 858
20 231

103
21 943

53 135

Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga fordringar
Upplupna skatteintäkter

Summa

Not.11 Kortfristiga fordringar

1999
12

-1 069
1 514

457

2000
12

2 034
33 508

35 554

2001
65

-122
3 960

3 903

Kassa
Postgiro
Bank

Summa

Not.12 Kassa o bank

1999
15 816

1 146
2 017

298
513

19 790

2000
13 795

1 891
1 056

363
79

17 183

2001
12 531

464

324
229

13 548

Räntor på utlämnade lån
Ränta på checkkonto
Kursvinster
Utdelning Golfklubben
Diverse ränteintäkter

Summa 

Not.4 Finansiella intäkter
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Nothänvisningar kommunen

1999
10 229

641
0

-92
416
483
559

-260
9 886

21 862

9 171
340

0
-3 302
1 572
-113
168

7 836

29 698

7 193

36 891

2000
21 862

449
109

-183
184
481

0

-540
10 750

33 112

-29 326

3 786

7 836
219
39

-2 526
461

-574
-780

4 675

8 461

2 053

10 514

2001
3 786

153
31

-224
110
929
106
15
24

4 930

4 675
152
38

-1 667
843
434

-482

3 993

8 923

2 165

11 088

Ingående saldo
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Intjänad PA-KL
Intjänad kompletterad ålderspension
Intjänad särskild ålderspension
Nya efterlevandepensioner
Övrig post
Prel. individuell del

Individuell del för 98-00 som utbetalas 2001

Summa särskild ålderspension

Garanti- och visstidspensioner
Ingående saldo 
Ränteuppräkning
Basbeloppsförändring
Utbetalningar
Nya åtaganden
Ändrad samordning
Övrig post
Summa garanti- och visstids-
pensioner

Summa pensionsavsättning
Särskild löneskatt på pensions-
avsättningen

Summa

Not 13 Pensionsavsättning särskild ålderspension

1999
251 700

16 145

3 372

-7 932

-174
-769

262 342

63 539

325 881

2000
262 342

-8 312

10 247

9 182
1 441

-8 597

-227

266 076

65 029

331 105

2001
266 076

9 313
2 181

-8 810

-199

268 561

65 153

333 714

Ingående saldo
Byte av grunder
Fastställande av PFA-förmån 
samt aktualisering
Garantipension och Visstids-
pension flyttas till skuld
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Avgångna samt hittade inom
SHA
Övrig post
Gamla modellen, endast lärar-
nas del

Summa

Särskild löneskatt på
ansvarsförbindelsen

Summa ansvarsförbindelse

Not 16 Avsatt till ansvarsförbindelse

1999
14 278

28 363
38 280
3 909
4 243

20 000
-191

108 882

2000
24 016

30 763
74 779*

0
0

61

129 619

2001
16 880

34 315
57 255

7 149

115 598

Leverantörsskulder
Prel. skatt samt skuld för semester-
löner mm
Interimsskulder
Orealiserad kursförlust
Skuld till Beställarförb. 4S
Utnyttjande av checkkredit
Övrigt

Summa

Not.14 Kortfristiga skulder

1999

857 304

405

972
61

858 743

10 681
5 107
2 738

18 526

46 970
53 440

100 411

1 400

1 995
1 346

329

1 586
774

7 431

985 110

2000

851 853

2 020

992
610

853 108

8 050
2 796
1 527

12 373

46 848
53 325

100 173

1 333

1 945
1 346

319

1 582
749

7 274

972 929

2001

845 297

912

846 209

6 533
2 249

922

9 704

46 714
53 150

99 864

1 378

1 836
1 346

309

1 535
724

7 128

962 904

Kommunala bolag
Stenungsundshem AB
Stiftelsen Stenungsunds
Fjärrvärme
Renova AB, pensionsför-
pliktelser
Bästkusten

Summa kommunala
bolag

Bostadsförsörjning
SBAB
BKN
Venantius

Summa
Bostadsförsörjning

Bostadsrättsföreningar
Brf Slupen
Brf Södra vägen

Summa bostadsrätts-
föreningar

Föreningar
Stora Höga ridklubb
Jörlanda bygdegårdsför-
ening
Seglarföreningen Skutan
Spekeröds bygdegårds-
förening
Föräldrakooperativet Blå
musslan
Stenungsunds ridklubb

Summa föreningar

Summa

Not.17 Borgensåtagande

1999
241 773
206 000

63 000
199 594

15 911

726 278

2000
282 000
206 000
28 000

170 577
15 554

702 131

2001
312 000
140 000
58 000

219 530
11 127

740 657

Nordbanken
Venantius
SE-banken
Föreningssparbanken
Övriga

Summa

Not.15 Långfristiga skulder 

*Interimsskulderna innehåller 29.326 tkr som avser upplupna pensionskost-
nader avseende den individuella delen i pensionsavtalet. Utbetalningen den 27
mars 2001 blev 711 tkr högre.

140 st
28 st
16 st
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Revisionsberättelse för år 2001

/Jan Brouzell/

/Sune Carlsson/
Vice ordförande

/Gunnel Lundgren/ 

/Leif Johansson/
Ordförande

/Wilgot Ström/

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i
Stenungsundshem AB med dotterbolag, Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB) och revisorer i
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme även verksamheten i dessa företag under 2001.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Vi har under året avlämnat följande skriftliga rapporter:

• Granskning av kommunstyrelsens delegationer

• Fördjupad granskning av udda inkomster

• Granskning av latenta återbetalningsskyldigheter

• Granskning av redovisning inklusive intern kontroll

• Granskningsrapport bokslutet år 2001

Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, de övriga nämnderna och de företroendevalda i
dessa organ.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.

Stenungsund 2002-03-21

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (1997:614). Kommunen följer de förslag och rekommendationer som Rådet för

kommunal redovisning lämnar samt övrig redovisningspraxis och tillämpar således god redovisningssed. 

Kapitalkostnaderna

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med ett belopp som är lika stort under objektets
beräknade livslängd. Avskrivningstiderna följer i huvudsak Kommunförbundets rekommendationer. Avskrivningen påbörjas månaden efter investeringsobjektet
avslutats.

Avsteg från redovisningsprinciperna

De timlöner, fyllnadslöner, ob-ersättningar mm som är att hänföra till december men utbetalats i januari har ej skuldbokförts. Kontantprincipen har tillämpats
då skillnaden mellan årets kostnader och förra årets kostnader för motsvarande period är försumbar och inte nämnvärt påverkar årets resultat. 



Redovisning

Intäkter 

154
9 143

239

3 269
4 819
6 915

74 300
10

931

21 889
4 955

8 210
6 081

119 145
106 732

0
9
0

225 886

25 927
1 876
4 528
1 763

34 094

42 957
8 685

18 479
1 021

472 037

17 538

489 575

Kostnader

-6 979
-35 195
-27 512

-14 784
-9 081

-12 491
-76 494
-13 496

-889

-21 007
-5 939

-21 576
-23 528

-126 143
-108 453

-16
-3 166

-188 253
-426 031

-64 171
-62 529
-86 091
-51 442

-264 233

-95 792
-24 876
-30 519
-1 018

-1 111 440

0

-1 111 440
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Driftredovisning

Belopp i tkr

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
Politisk verksamhet
Stöd och service
Övrigt

TEKNISKA ENHETER
Gata/Park
Samhällsbyggnad
Räddning
Fastighetsförvaltning
Kollektivtrafik och färdtjänst
Övrigt 

Avgiftsfinansierad verksamhet
Vatten och avlopp
Renhållning

MJUKA ENHETER
Fritid 
Kultur

Social verksamhet
Individ- och familjeomsorg
Social omsorg
KBT
Bostadsanpassning
Anslag till beställarförbundet 4s
Totalt social verksamhet

Barnomsorg och skola
Gemensamt, barnomsorg och skola
Hasselbacken
Norr 
Söder
Totalt barnomsorg och skola, ex måltid

Nösnäs
Måltid
Vuxenutbildningsenheten
Uppdragsenheten

Summa driftredovisning

Internränta

NETTOKOSTNAD

Intäkter

0
7 282

0

3 243
4 075
6 564

72 059
0

735

23 436
4 400

7 481
4 654

116 678
104 298

0
0
0

220 976

24 530
596

2 217
640

27 983

41 979
7 935

20 222
1 350

454 374

10 971

465 345

Kostnader

-8 060
-34 042
-22 979

-14 663
-7 430

-11 930
-71 984
-12 399

-810

-23 436
-4 400

-21 158
-22 212

-116 678
-104 298

-20
-1 982

-188 253
-411 231

-62 414
-58 696
-83 498
-48 380

-252 988

-91 882
-23 751
-31 935
-1 350

-1 068 640

0

-1 068 640

Netto

-8 060
-26 760
-22 979

-11 420
-3 355
-5 366

75
-12 399

-75

0
0

-13 676
-17 558

0
0

-20
-1 982

-188 253
-190 255

-37 884
-58 100
-81 281
-47 740

-225 005

-49 903
-15 816
-11 713

0

-614 265

10 971

-603 294

Intäkter

154
1 861

239

26
744
351

2 241
10

196

-1 547
555

729
1 427

2 467
2 434

0
9
0

4 910

1 397
1 280
2 311
1 123
6 111

978
750

-1 743
-329

17 663

0

17 663

Kostnader

1 081
-1 153
-4 533

-121
-1 651

-561
-4 510
-1 097

-79

2 429
-1 539

-418
-1 316

-9 465
-4 155

4
-1 184

0
-14 800

-1 757
-3 833
-2 593
-3 062

-11 245

-3 910
-1 125
1 416

332

-42 801

6 567

-36 234

Netto

1 235
708

-4 294

-95
-908
-210

-2 269
-1 087

117

882
-984

310
111

-6 998
-1 721

4
-1 175

0
-9 890

-360
-2 553

-282
-1 939
-5 134

-2 932
-375
-327

4

-25 138

6 567

-18 571

Budget Budgetavvikelse

Netto

-6 825
-26 052
-27 273

-11 515
-4 263
-5 576
-2 194

-13 486
42

882
-984

-13 366
-17 447

-6 998
-1 721

-16
-3 157

-188 253
-200 145

-38 244
-60 653
-81 563
-49 679

-230 139

-52 835
-16 191
-12 040

4

-639 403

17 538

-621 865
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Godkänd
investering

4 185

1 215
300

1 750
27 278

252
690
724

2 705
1 185

758
468

955
1 170

43 635

7 162

50 797

Investerings-
utgift

2 909

555
299

1 960
25 133

243
604
720

1 670
557

762
484

398
739

37 033

3 920

40 953

Investeringssammanställning

Belopp i tkr och netto

Resultatenhet

Övergripande verksamhet
Stöd och service

Tekniska enheter
Gata/Park
Samhällsbyggnad
Räddning
Fastighetsförvaltning

Barnomsorg/skola
Hasselbacken
Norr
Söder

Nösnäs
Måltid
Vuxenutbildning

Fritid
Kultur

Social verksamhet
Individ och familjeomsorg
Social omsorg

Ospec. Utrymme

Totalt skattefinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet (Va)

Totalt samtliga verksamheter

4 725

2 441
600

1 750
28 182

252
690
724

3 259
1 185

100

788
548

955
1 575

522

48 296

7 392

55 688

1 277

660
1

-210
2 145

9
86
4

1 035
628

-4
-16

557
431

6 602

3 242

9 844

Anslag Avvikelse mot 
godkänd inv.

Investeringsbidrag har erhållits enl. följande:

Stöd och service - IT-satsning (från Delegationen för IT i skolan)
Vuxenutbildning - Båt strandstäd (från Västkuststiftelsen)
Kultur - konst (från Nösnäs)

Ett antal godkända investeringar avslutades inte under 2001.
Dessa färdigställes under 2002.

1 113
144

4

1 261

11 094
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Stenungsundshem AB

vakansgraden, har bortfallet sjunkit kraftigt under
året till 6,7 (8,4) %.

Drift och underhåll
Planerade underhållsåtgärder har utförts för 8 418

(4 914) tkr. Driftkostnaden uppgick till 65 448
(65 456) tkr.

Utvecklingen över åren 1997 - 2001 belyses bäst
genom att visa kostnader per kvadratmeter jämför-
da med allmännyttiga företag i motsvarande storlek
inom SABO (se tabell nederst på sidan 17).

Driftnetto
Driftnettot uppgick till 83 966 (85 483) tkr mot-

svarande 421 (429) kr/m2.

Finansiering/kassaflöde/soliditet
De räntebärande skulderna var 2001-12-31

totalt 1 231 770 (1 245 693) tkr. Räntebidrags-
underlaget var 20 721  (423 387) tkr. 

Soliditeten ökade till 3,8 (3,3) %. Likvida medel
uppgick 2001-12-31 till 20 047  (24 638) tkr. I allt
väsentligt bestod dessa av tillgodohavande i
Stenungsunds kommun koncernkonto.

En av de viktigaste uppgifterna för styrelsen har
varit att arbeta med finanspolicyn. Strategin har
under ett antal år varit att utnyttja räntemarginalen
mellan långa och korta räntenivåer inom kontrolle-
rade riskramar.

Räntekostnader efter avdrag för ränte-bidrag
uppgick till 60 656 (59 124) tkr. 

Genomsnittlig låneränta under år 2001 var 5,0
(5,1) %. Nettosnitträntan per 2001-12-31 var 4,8
(4,8) %. 

Hela arbetet med finanshanteringen syftar till att
minimera företagets räntekostnader. Styrelsen är
medveten om att nuvarande strategi innebär ett
betydande risktagande, men anser att företaget inte
har råd att betala den premie som det innebär att
binda ut lånen på längre löptider.

Fastighetslånens räntebindningstider fördelar
sig 2001-12-31 enligt nedan:

<    1 år 725 510  (775 693) tkr
1 - 2 år 284 500  (134 000) tkr
2 - 3 år 77 600  (287 000) tkr
3 - 4 år 134 260    (47 000) tkr
4 - 5 år 9 900      (2 000) tkr

2001-12-31 var, av lånen med kortare räntebind-
ningstid än ett år, 594 196 (526 649) tkr kopplade
till 90 dagars löptid.

Den kommunala borgen uppgick  2001-12-31
till 845 297 (851 853) tkr motsvarande 66.6 (66.3)%
av fastigheternas bokförda värden. En generell
kapitaltäckningsgaranti finns från Stenungsunds
kommun.

Förvaltningsberättelse 2001
Styrelsen och verkställande direktören för

Stenungsundshem AB (556338-1325) får härmed
avge årsredovisning för verksamhetsåret 2001.
Samtliga uppgifter avser, om inte annat anges,
koncernen. Stenungsundshem AB är helägt av
Stenungsunds kommun. Uppgifter inom parantes
avser verksamhetsåret 2000.

Koncernen består av moderbolaget Stenung-
sundshem AB samt dotterbolagen Stenungs Torg
Fastighets AB, Nösnäs AB, Ödsmåls Fastighets
AB och Ersk Förvaltning AB.

Resultat
Koncernen redovisar för räkenskapsåret 2001 en

vinst om 6 330 (- 20 806) tkr. 
Resultatet har påverkats positivt av engångs-

poster om 9 169 tkr.

Fastighetsbeståndet
Företagets uthyrningsbara area uppgick vid

årets slut till 199 425 (199 058) m2 fördelat på
146 709 (146 321) m2 bostadsarea och 49 801 
(50 927) m2 lokalarea och 2 915  (1 810) garage-
area. Antalet lägenheter var 2 109 (2 102).

Hyresmarknaden 
Efterfrågan på bostäder i Stenungsund har för-

bättrats påtagligt under år 2001. Detta gäller för
samtliga av bolagets bostadsområden.

Antalet lediga lägenheter uppgick 2001-12-31
till 19 (72), varav Hasselbacken svarade för 14 (61)
och Svenshögen för 3 (7).

Omsättningen av hyresgäster är fortsatt hög.
Sedan åtta år tillbaka arbetar företaget med kvar-
boenderabatter till trogna hyresgäster för att minska
omsättningen. 

Under 2001 har kvarboendet ökat från 5,15 år
mätt som genomsnittlig boendetid i företaget till
5,5 år. Kvarboendet har på 5 år ökat med 1,0 år.

Antal hushåll med mer än 4 års boende i samma
lägenhet var 460 (424) och antal hushåll med sam-
manlagt längre boendetid än 15 år var 258 (245).

Samtliga butikslokaler har varit uthyrda både på
Stenungs Torg och i bostadsområdena. Vid årets
slut var 520 (535) m2 kontor vakanta. Under året
har beläggningen i de möblerade lägenheter varit
bra. Totalt omfattar denna verksamhet 25 (32)
lägenheter.

Organisation
Bolagets organisation har inte förändrats under

året. Vid förändringar i samband med pensions-
avgångar ses delar av organisationen över. Fokus är
hela tiden på kärnverksamheten, den kundnära ser-
vicen. Dessa delar skall skötas i egen regi, medan
övriga delar köps in från marknaden. Fler och fler
tjänster köps.

Intäkter
Hyresintäkterna uppgick till 161 139 (165 197) tkr.

Intäktsbortfallet från invandrarförläggningen i
Svenshögen har varit 6 740 tkr jämfört med föregå-
ende år. Under året har inga hyreshöjningar skett
för bostäder. Kvarboenderabatter till boendetrogna
hyresgäster uppgick till 

2 353 (2 209) tkr. Hyresrabatter  2001 till ung-
domar mellan 18 och 25 år på Hasselbacken uppgår
till 2 170 (1 863) tkr. Intäktsbortfallet till följd av
vakanser och olika rabatter var under året 11 559 
(15 075) tkr. Uttryckt som andel av totala intäkter
vid full uthyrning, den så kallade ekonomiska

Belopp i tkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och Skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Skulder
Avsättningar för pensioner
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder

Summa eget kapital 
och skulder

2001

1 275 804
34 830

1 310 634

43 458
5 926

49 384

517
1 225 645

34 088

1 261 250

1 310 634

2000

1 290 985
32 079

1 323 064

42 958
96

43 054

1 073
1 239 495

39 442

1 280 010

1 323 064

Belopp i tkr

Intäkter
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

Kostnader
Fastighetskostnader
Avskrivningar
Centrala administrations-
och försäljningskostnader

Jämförelsestörande poster

Verksamhetens 
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

2001

161 139
10 844

-78 076
-26 149

-9 941

9 169

66 986

2 264
-62 920

6 330

2000

165 197
9 441

-77 889
-27 164

-11 266

-20 000

38 319

8 697
-67 822

-20 806

Balansräkning

Resultaträkning

Stenungsundhem AB

Fikapaus i gågatan på Stenungs torg.

Genomsnitt hyror kr/km2

820
815
810
805
800
795
790
785
780

1997 1998 1999 2000 2001



Årsredovisning 2001 17Stenungsunds kommun

Lån 2001-01-01 1 245 693 tkr
Amortering och lösen under året 13 923 tkr
Lån 2001-12-31 1 231 770 tkr

Räntebidrag 
Räntebidragen uppgick 2001-12-31 till 1 091 (6

383) tkr vilket motsvarar 7 (43) kr/m2 för bostads-
arean. För år 2002 beräknas de uppgå till 400 tkr
vilket motsvarar 3 kr/m2 för bostadsarean. Ränte-
bidraget är nu så litet att det inte har någon större
inverkan på kapitalkostnaden. Räntebidragens
andel av bostadshyrorna år 2001 är 1 (5) %.

Investeringar
Investeringarna i koncernen under 2001 var

netto totalt 10 415 (5 071) tkr. Dessa har bestått av
ombyggnad av lokaler till bostäder på Snipan, gara-
ge, ventilationsanläggningar, styr- och reglersystem
i köpcentrat samt maskiner och inventarier.

Avskrivningar/fastighetsvärden
Avskrivningarna baseras sedan 1994 på en

annuitetsmetod med en räntesats om 8 % i över-
ensstämmelse med branschpraxis.

Bokförda värden av byggnader och mark upp-
gick 2001-12-31 till 1 270 214  (1 283 903) tkr eller
6 369 (6 450) kr/m2. 

Fastigheternas direktavkastning inkl. räntebi-
drag var 6,7 (7,2) %. Exkl. räntebidrag var direkt-
avkastningen 6,6 (6,7) %.

Stenungs Torg Fastighets AB
Verksamheten på Stenungs Torg bedrivs i dott-

terbolaget Stenungs Torg Fastighets AB, (org.nr.
556462-9854). Syftet med att bedriva verksamhe-
ten på Stenungs Torg i eget bolag har varit att få en
klarare resultatstyrning samt att fokusera på de sär-
skilda frågor som driften av ett regionalt köpcentra
medför. Under år 2001 redovisar bolaget ett resultat
efter skatt om 143 (1 455) tkr. För år 2002 bedöms
resultatet bli positivt.

Ersk Förvaltning AB
I februari 2002 har slutförhandlingar inletts om

att sälja fastigheten Svenshögen 1:137. Kontrakt
beräknas tecknas i mars och tillträde i maj 2002.
Under år 2002 kommer bolaget att fusioneras med
moderbolaget.

Framtiden
Den ekonomiska tillväxten i Göteborgs-regio-

nen har under år 2000 och 2001 varit bland de hög-
sta i landet.  Detta är en ny situation inte minst för
Stenungsund efter de senaste fem årens stora pro-
blem. De närmaste åren kommer av allt att döma
innebära fortsatt god bostadsefterfrågan med få
eller inga vakanser.

Trots full uthyrning  har företaget emellertid
svårt  att nå mer än ett nollresultat vid nuvarande
hyresnivåer. Den låga soliditeten i kombination
med ett relativt ungt fastighetsbestånd innebär att
kapitalkostnaderna utgör en onormalt stor  andel av
de totala kostnaderna. Dessa kostnaders andel är för
Stenungsundshem  49 % jämfört med 35 % för
samtliga SABO-företag. 

För att stärka soliditeten finns ett principbeslut
att avyttra Stenungs Torg så snart detta kan ske till
ett pris som innebär en långsiktig förstärkning av
koncernens finansiella situation. Enligt lämnade
ägardirektiv skall soliditeten på sikt vara minst 
15 %. 

Enbart en försäljning av Stenungs Torg kommer
sannolikt inte medföra att detta mål uppnås, utan
det kvarvarande bolagets resultat måste långsiktigt
förbättras. Detta kräver hyreshöjningar, en ränte-
nivå under 5 % samt en stram kostnadsutveckling.
Även under sådana gynnsamma förutsättningar kan
man räkna med minst ytterligare 5 - 8 år innan soli-
ditetsmålet, och därmed en rimlig ekonomisk
risknivå, kan nås. 

Styrelsen bedömer att koncernens resultat för år
2002 blir ett nollresultat.

Stenungsundshem AB

Nyckeltal för koncernen (kr/m2)

Resultat

Driftkostnad:
ST-hem
SABO*

Fastighetsskatt:
ST-hem
SABO*

Underhåll:
ST-hem
SABO*

Driftnetto:
ST-hem
SABO*

-97

296
303

26
28

39
65

382
270

-98

299
304

35
29

40
70

385
263

-99

296
307

32
26

26
75

412
277

-00

305
310

37
23

24
95

416
237

-01

315
-

21
-

42
-

421
-

* Alla SABO-företag med 2000 - 4 999 lägen-
heter (medelvärde)

Boendemiljön i Stenungsund är i det
närmaste oslagbar.

Hyresintäkter 

Hyresintäkter garage 

Hyresintäkter p-platser 

Vakansgrad 

Rep- och underhåll 

Driftkostnader 

Värmekostnad 

Energikostnad 

Vattenkostnad 

Låneränta-förändring 

Fastighetsskatt 

Taxeringsvärde

Förändring 

1%

50 kr/mån

10 kr/mån

100 lgh

10% 

10 kr/kvm

+/- 10 öre per kWh

+/- 10 öre per kWh

2 kr per kbm

1%

0,1%

25%

Resultateffekt
på årsbasis

1,200

300

150

5,700

1,800

1,500

2,500

700

450

12,300

900

1000

Känslighetsanalys Stenungsundshem AB

Uthyrningsgrad
%

100
98
96

94
92
90
88
86
84

1997 1998 1999 2000 2001
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Fjärrvärme / SEMAB
Allmänt

Fjärrvärmeverksamheten består numera av Stif-
telsen Stenungsunds Fjärrvärme och Stenungsunds
Energi och Miljö AB (SEMAB).

SEMAB bildades främst för att i framtiden kunna
möta kundernas behov av olika servicetjänster. 

Fr o m halvårsskiftet har SEMAB avtal med
kunder och leverantörer. Alla investeringar görs
numera av SEMAB.

Ett kallare år samt fler kunder gör att den debi-
terade energin ökat.

Årets resultat
Resultatet för Stiftelsen före bokslutsdispositio-

ner och efter återbäring till kunderna är 670 tkr.
Stiftelsens återbäring till kunderna betalades tillba-
ka under hösten 2001.

Det preliminära resultatet för SEMAB före bok-
slutsdispositioner och efter återbäring till kunderna
är 2.373 tkr. SEMAB;s återbäring till kunderna
betalas tillbaka i mars 2002.

Nya anslutningar
Under året har 76 st nya kunder anslutits. Största

antalet anslutningar har skett på Ekbacken.
Därutöver har kunder anslutits på Hallerna och
utmed Strandvägen.

Förberedelser har utförts för anslutning av
kunder i Hällebäck under våren 2002.

Spillvärmeprojekt
Det största genomförda projektet under året var

att bygga en spillvärmekulvert från Neste Oxo.
Denna kulvert togs i bruk i mitten av oktober. Detta
innebär att den tillförda energin numera består av
en större del spillvärme och att gasolförbrukningen
därmed har kunnat minskas.

Villaprojekt
På Ekbacken har 50 st villor anslutits.

Byggnation pågår och under våren ansluts villor på
Hällebäck. Projektering pågår och målsättningen är
att under våren påbörja byggnation av fjärrvärme i
Högenorum och G:a Söbacken och villor i dessa
områden ansluts under hösten.

Framtid
De närmaste två åren kommer att bestå av en

fortsatt kraftig utbyggnad av fjärrvärme till villa-
kunder. En fortsatt utbyggnad kommer även att ske
utmed Strandvägen och Norra Hamnplan.

Då en naturgasledning kommer att byggas till
Stenungsund finns planer att även SEMAB komm-
er att kunna nyttja naturgas i olika applikationer.

Producerad spillvärme av totalt producerad
energi har de senare åren varit strax över 70%.
Målsättningen är att med den nya spillvärmeleve-
rantören nå över 90% på årsbasis.

Stiftelsen
Stenungsunds Fjärrvärme

Resultaträkning (tkr)

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Netto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto

Bokslutsdispositioner
Skatt

Årets resultat

Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder och eget kapital

2000

21 765
-15 784
-3 607
2 374

168
-1 633

909

-889
-19

1

2000

40 030
9 703

49 733

400
4 797
5 197

7 412

27 105
10 019

49 733

2001

19 728
-13 493

-3 808
2 427

118
-1 875

670

-668
-1

1

2001

30 784
8 046

38 830

400
4 797
5 197

8 080

20 000
5 553

38 830

Nyckeltal Fjärrvärme

Debiterad energi mätt i MWh

2001 56.700
2000 47.491
1999 53.984
1998 57.228
1997 55.111

Producerad spillvärme av totalt
producerad energi mätt i %.

2001 72,6
2000 72,7
1999 73,9
1998 65,5
1997 76,8

Kulvertdragningen till Neste Oxo

Miljöminister Kjell Larsson skötte nedräkningen,
assisterad av uteoperatören Stanley Haag, och 
startade officiellt leveransen av spillvärme från

Neste Oxo till SEMAB den 12 oktober. 

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Netto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto

Bokslutsdispositioner
Skatt

Årets resultat

Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder och eget kapital

2001
13 825

-10 360
-443

3 022

265
-914

2 373

-2 350
-6

17

2001

35 502
24 690

60 192

200
17

217

2 350

51 500
6 125

60 192

SEMAB



Politisk verksamhet 

Den politiska organisationen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande,
och det enda direktvalda, politiska organet i kom-
munen. I den bemärkelsen finns det ett särskilt nära
förhållande mellan väljarna och deras representanter i
kommunfullmäktige.

Antalet ledamöter är 41
Fullmäktiges beslutsområde omfattar avgöran-

den av grundläggande natur eller av mer generell
karaktär, främst beslut där det politiska momentet
är avgörande, t ex
• mål och riktlinjer för verksamheten
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
• kommunens organisation och verksamhetsformer
• val av ledamöter i nämnder och beredningar

samt av revisorer
• årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamheten
• folkomröstning i kommunen

Fullmäktige skall koncentrera sitt  arbete på att
tydliggöra den politiska viljeinriktningen. Öppenhet,
insyn och debatt skall prägla fullmäktigearbetet.
Vidare är den politiska utvärderingen en förutsätt-
ning för utvecklingen av fullmäktiges verksamhet.

Kommunfullmäktiges presidium

Fullmäktiges arbete leds av ett presidium som
består av tre ledamöter - en ordförande och två vice
ordförande.

Fullmäktigeberedningar

Bredningarna arbetar på uppdrag av fullmäktige
med att lösa politiska uppgifter av långsiktig eller
kortsiktig karaktär.

Det finns sk "fasta" beredningar med breda
ansvarsområden och "tillfälliga" beredningar med
klart begränsande arbetsuppgifter.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har som enda verksamhets-
drivande nämnd ansvar för att fullmäktiges beslut
genomförs och ansvarar även för att förvaltningens
verkställighet följer de beslut som är tagna.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter. Under sty-
relsen finns tre utskott (arbetsutskott, mjukt utskott
och teknisk utskott).

Kommunstyrelsen har en övergripande lednings-
funktion.

Myndighetsnämnderna

Myndighetsnämnderna ansvarar främst för
myndighetsutövning mot enskild. En av nämnderna
är verksam inom socialtjänstens områden, den
andra nämnden ansvarar för myndighetsutövningen
inom den tekniska sektorn (brandsyn, sotning,
bygglov, miljö- och hälsoskydd mm).

Årets verksamhet

Den politiska verksamheten under 2001 har
varit omfattande. Kommunfullmäktige har haft 9
sammanträden och behandlat sammanlagt 169
ärenden under 32 sammanträdestimmar.

Fullmäktige har fattat många viktiga och för
kommunen avgörande beslut t ex.
• Maxtaxa inom barnomsorgen
• Nytt bidragssystem för kulturföreningar och 

studieförbund m fl föreningar
• Avtal mellan Stenungsunds Fjärrvärme och 

SEMAB
• Tillämpningsföreskrifter för barnomsorg i  

Stenungsunds kommun 1/1 2002
• Samverkansavtal för gymnasieskolan och gym-

nasiesärskolan i GR
• Utvärdering av tillämpning av FN:s barnkon-

vention
• Ekonomiska ramar för verksamheten
• Beslut om revidering av den politiska organisa-

tionen och arvodesreglementet

Information har lämnats till fullmäktiges ledamöter
och närvarande århörare angående
• Om kommunala revisionens uppgifter och bety-

delse
• "Sveriges bästa" äldreomsorg och hemsjukvård

om tre år?
• Bästkusten AB:s bokslut 2000 och verksamhets-

plan  2001
• Stenungsundshem AB :s verksamhet och bok-

slut  för år 2000
• Exploatering av Västra Hallerna
• GR:s verksamhet
• Redovisningsexperiment

Övrigt

• Vid varje fullmäktigesammanträde genomförs 
"Allmänhetens frågestund", då vem som helst 
kan ställa frågor till politikerna om vad som 
helst.

• Utvärdering av KF:s sammanträden har gjorts 
vid flera tillfällen (sk PMI)

• Kommundelsstämmor har genomförts i kom-
munens olika tätorter

• Ungdomsfullmäktige har hållits vid två tillfäl-
len under året ( i mars och november). Ledamö-
terna i ungdomsfullmäktige är elever i grund- 
skolan årskurs 9

• Politiskt "Rådslag" har hållits under året. Vid 
detta tillfälle diskuterades den politiska organi-
sationen och Planeringsförutsättningarna för kom-
munens verksamhet.

• Årets kulturstipendium har tilldelats Stenung-
sunds musikkår

• Årets miljöstipendium har  tilldelats  Gull-Britt 
Sommargren

• Under året har kommunen haft besök av repre-
sentanter från såväl svenska som utländska 
kommuner. Förtroendevalda och tjänstemän 
från Arjeplog, Nykvarn, Munkedal och Hjo har
studerat Stenungsunds organisation och utländ-
ska besökare från Burtnieki (Lettland) har varit 
på kulturdagar med representanter från kyrkan 
och skolan.
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Årets resultat
Den politiska verksamheten redovisar ett överskott
på 1 235 tkr

Överskottet beror delvis på att externa konsul-
ter ej behövts anlitas i beräknad omfattning.

Återhållsamheten har präglat det politiska
arbetet under året, vilket resulterat i ett överskott
i verksamheten.

tkr

Intäkter
Kostnader

Netto

2000
105

-6 653

-6 548

2001
154

-6 979

-6 825

Budgetavv
154

1 081

1 235

Ledamöter
Ersättare
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokratern
Folkpartiet

Män
20
12
11
2
1
2
8
3
5

Kvinnor  
21

8
9
4
3
3
6
3
1

Ålder 
- 29

30-39
40-49
50-59
60-69

70-äldre

Män
1
1
5

11
11
3

Antal
2
4

15
20
17

3 

Kvinnor  
1
3

10
9
6
-

Nämnd/Utskott
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Mjuka utskottet
Tekniska utskottet

2000
10
10
22
9

11 

1999
9

10
19
9

11

2001
9

11
21
9

12

Kommunfullmäktiges ordförande
Anita Andersson (s)

Nyckeltal
Kommunfullmäktige har 41 ledamöter 

och 20 ersättare

Könsfördelningen 
bland KF:s ledamöter och ersättare

Ålderssammansättningen 
för KF:s ledamöter och ersättare

Antal sammanträden  perioden 1999-2001

Nämnd/Utskott
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Mjuka utskottet

2000
216
226
241
174

1999
176
195
235
149

2001
169
210
221
183

Antal paragrafer perioden 1999-2001



Sammanfattning
• Antalet anställda har ökat med 32 mellan första
november 2000 och samma datum 2001. Ökning-
en är en tredjedel mot 1999 till 2000. Ökningen
finns inom IFO.
• Kostnaderna för både timanställda och övertid
har minskat något.
• Marginella förändringar mot tidigare när det
gäller heltid/deltid, män/kvinnor och åldersstruk-
tur.
• Personalomsättningen ökar kraftigt.
• Den arbetade tiden minskar, ledighetsorsakerna
ökar, sjukfrånvaron ökar med nästan en procent

Personalomsättning

Under 2001 har totalt 151 tillsvidareanställda
slutat sina anställningar i kommunen. Under år
2000 var det 164, men dessförinnan bara hälften så
många). 65 har slutat  på egen begäran och 34 har
gått i pension. Den genomsnittliga åldern för grupp-
en som gått i pension är 62,6 år. 

132  personer har fått tillsvidareanställning i
kommunen under året. Här ingår inte de som bytt
från en anställning till en annan men väl de som fått
en tillsvidareanställning efter att ha varit vikarier.
De största grupperna nyanställda är personal till
vård och omsorg samt lärare

Hälsa - ohälsa - "hälsobokslut 2001"

Kommunen genomförde i januari-februari 2001
en personalenkät med frågor om arbetsmiljö, trivsel
och delaktighet till all personal. Svarsfrekvensen
var 60 %. Sämsta bedömningen fick den fysiska
miljön. Resultatet av enkäten har redovisats till
arbetsledning och fackförbund.

Enkäten genomförs på nytt i början av 2002. 
Sjukfrånvaron under året är den procentuellt

högsta under perioden 1998 - 2001. Dock var nivån
under april och maj 2001 lägre än samma tid 2000.
Kvinnors sjukfrånvaro ligger runt 8 % medan mäns
sjukfrånvaro ligger mellan 3 och 4 %, mätt i sjuk-
dagar i förhållande till anställningsdagar.

Långtidssjukskrivningarna, mer än 180 dagar,
ökar något liksom korttidsjukskrivningarna, mindre
än 14 dagar. 

"Frisknärvaro" har vi kallat den grupp av perso-
nalen som inte varit sjuk en enda dag på de senaste
22 månaderna. För kommunen i sin helhet är det
30% av de anställda som inte haft någon sjukfrån-
varo. De enheter som toppar statistiken är de
tekniska, Fritid, Kultur och Individ- och familjeom-
sorgen.

Antalet anmälda arbetsskador har följts upp
under nio år. Det är stor variation över åren.

Att stimulera personalen till motion är ett sätt att främja hälsan. De olika resultatenheterna har valt lite
olika sätt att motverka ohälsa och sjukfrånvaro. Lena Lindberg, som till vardags arbetar på Kristinedals

förskola, leder en friskvårdstimme med gympa för personalen inom Hasselbackeenheten varje tisdag. 

Förutom gympan kan personalen inom 
Hasselbackeenheten till exempel välja att få

massage av Eva Sundevall. 

Verksamhet

Stöd och Service

Teknisk verksamhet

Fritid & Kultur

Individ- och 
familjeomsorg

Social omsorg

Barnomsorg, grund-
skola

Gymnasieskola

Måltidsverksamhet

Uppdrag- och arbets-
marknad

Totalt

1999

52

116

44

42

517*

644*

135

62

38

1650

2000

64

118

45

201

366*

719*

137

65

39

1754

2001

64

117

48

240

368

713

139

57

40

1786

Medelåldern bland de anställda i kommunen är
nästan oförändrad; 45 år, för kvinnorna 44,9 och
för männen 45,5.

Personal fördelad på verksamhet 
(Tillsvidare- och månadsanställd 1 november)

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Totalt antal anställda
exkl timanställda

1999

1376

274

1650

2000

1492

262

1754

2001

1557

229

1786

Kostnaderna för timanställda minskar med ca 1
mkr till 21 mkr. 

Övertiden i organisationen kostade år 2001 9,1
mkr (9,3 mkr 2000 och 8,5 mkr 1999).

Andelen heltidsarbetande bland de tillsvidare-
och månadsanställda fortsätter att öka mycket svagt
till 63 %. (54% 1996, 55% 1997, 57% 1998, 60%
1999, 61 % 2000).

83% av de anställda är kvinnor, 17% är män,
oförändrade proportioner mot tidigare år.

87 % (mot 85 % 2000) av de anställda är tills-
vidareanställda, 13% är anställda på viss tid.

Personal

20 Årsredovisning 2001Stenungsunds kommun

Personalredovisning

Ålder

-19
20-29
30-39
40-49
50-59

60-

Totalt

1999

2
150
335
542
522
99

1650

2000

5
171
355
547
558
118

1754

2001

3
163
396
536
574
114

1786

Åldersstruktur 
(tillsvidare- och månadsanställda) 

mätt 1 november 

* S k vilande tjänster ingår i summan när det
gäller barnomsorg, grundskola (18 mot 22 året
innan) och social omsorg (29 mot 66 året innan).
Det innebär att anställda som är registrerade på två
tjänster också räknas två gånger. 



Stöd och service
Kommunen har en starkt decentraliserad organi-

sation med 14 resultatenheter. Med en starkt decen-
traliserad organisation krävs en motsvarande stark
central styrning och uppföljning. Kommun-
fullmäktige beslutar om resultatenheternas verk-
samhetsuppdrag. 

Förvaltningsorganisationens tjänstemannaled-
ning består av tre personer, vars huvudsakliga
huvuduppgifter är:
1. Verkställa, leda och följa upp de uppdrag den
politiska ledningen beslutat om när det gäller sam-
hällsservicen
2. Stödja, stimulera och samordna resultatenheter-
nas verksamhet
3. Mycket aktivt bistå den politiska ledningen i
frågor som gäller samhällsutveckling

För att bl a kunna verkställa ovanstående finns
Stöd och service vilka är riktade mot den politiska
ledningen, förvaltningsledningen och resultatenhe-
terna.

Inom stöd och service hanteras följande uppgifter:

• Personalfrågor och löneadministration
• Ekonomi och finans
• Planering och utredning
• IT och växel
• Vaktmästeri
• Näringslivskontakter
• Upphandling, inköp
• Information
• Kansli, juridik 

Året som gått
Nedan redovisas några exempel på saker som

skett under året:

• Kommunen är med i kvalitetsprojektet
”Kvalitetsnätverk Västkust”. Projektet drivs av
Svenska kommunförbundet och sju kommuner i
södra Sverige ingår i projektet. Under året har kva-
litets- och kostnadsjämförelser gjorts bla inom
delar av den sociala verksamheten och inom bygg-
lovshanteringen.

• Kommunen deltar i det nationella femåriga pro-
jektet "Attraktiv skola". Intresset för att delta i pro-
jektet har varit stort. Stenungsund är tillsammans
med trettiotre kommuner utvalt att delta i projektet.
Huvudsyftet är att stärka kvaliteten i skolan och att
göra läraryrket mer attraktivt.

• Ett fortsatt arbete med att förbättra och utveckla
kommunens hemsida. 

• En turistmässa för STO-regionen arrangerades
under våren.

• Arbetet med att marknadsföra Stenungsund som
en trevlig ort att bo på och arbeta i fortsätter. Inom
samarbetsprojektet ”Profil Stenungsund” har en
stiftelse bildats och avtal har skrivits mellan
industrin, Stenungsundshem AB och kommunen. 
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Stöd och service &
övrigt kommunövergripande

Stöd och service

Intäkter/Kostnader
(tkr)
Intäkter
Summa kostnader
Nettokostnad

Delresultat (netto)
Förv.ledn./kansli/inköp
IT växel
Ekonomi
Personal
Vaktm./cafeteria
Information
Näringsliv
Utveckling
Nettokostnad

2000
8 826

-33 225
-24 399

2000
-5 162
-8 958
-2 692
-2 443

-550
-695
-688

-3 211
-24 399

2001
9 143

-35 195
-26 052

2001
-5 174
-8 656
-3 742
-3 590

-653
-704
-843

-2 690
-26 052

Budg.avv.
1 861

-1 153
708

Budg.avv.
276
342
-10
313
71
22

-63
-243
708

Övrigt kommunövergripande

Intäkter/Kostnader
(tkr)

Intäkter
Summa kostnader

Nettokostnad

Delresultat (netto)
(tkr)

KS oförutsedda
Förbund/samman-
slutningar
Diverse bidrag
Bästkusten
Korsvägen
Facklig tid
Företagshälsovård
Pensionskostnader
Förändring semester-
löneskuld
Personalinsatser
Ledarförsörjning

Nettokostnad

2000

518
-23 918

-23 400

Utfall
2000

-183

-1 834
-226
-904
-303
-978
-499

-11 221

-2 401
-4 512

-339

-23 400

2001

239
-27 512

-27 273

Utfall
2001

-152

-1 960
-198

-1 002
-303
-904
-453

-15 674

-3 551
-2 740

-336

-27 273

Budg.avv.

239
-4 533

-4 294

Budg.avv.

908

-89
87

-102
0

196
247

-2 044

-3 551
60
-6

-4 294

Övrigt kommunövergripande
Övrigt kommunövergripande som omfattar ett

flertal ”verksamheter” har ett stort underskott. De
två största posterna är kostnaden för pensioner som
har en avvikelse på 2 Mkr mot budgeterat och för-
ändringen av semesterlöneskulden som har en avvi-
kelse på 3,6 Mkr mot budget. Här finns även en del
som lämnat överskott bl a anslaget för oförutsett (se
närmare i tabellen till höger).

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden är en stor post som ökar
hela tiden. Förändringen 2001 var 3,6 Mkr och nu
är det uppbokat 34,3 Mkr totalt. Denna post har inte
varit budgeterad eftersom vi trodde att skulden
skulle minska, men så har inte varit fallet. 

Anledningen till att skulden ökar beror till viss
del på att det är fler anställda men kan även bero på
att fler och fler blir över 40 år och då erhåller ytter-
ligare en vecka semester. Det kan finnas ytterligare
en anledning till ökningen och det kan vara att det
är svårt för personalen att ta ut sin semester. 

Pensionsskulden

I paritet med ökningen av antalet anställda ökar
även avgiften för pensionerna. 2000 var avgiften
inkl. särskild löneskatt 13,2 Mkr, 2001 var den 15,9
Mkr.

Under 2001 har utbetalning av garantipension
skett till 10 personer och visstidspension till 5 per-
soner enligt beslut fattade före 2001 i alla fall utom
ett. Om inte fler garanti- eller visstidspensioner
beviljas kommer det att finnas kvar 7 respektive 2
av dessa 2002.

Under turistmässan visades även 
hemslöjd från regionen. 

Ett hörn i kommunhusets “hjärta” - datahallen.
IT-koordinator Mats Gustavsson arbetar med

utbildningsenheternas terminalservrar.



Antalet besökare till Kulturhuset Fregatten fort-
sätter att öka. Bibliotek, konsumentkontor och
energirådgivare erbjuder information och rådgiv-
ning inom sina olika områden. Sedan något år till-
baka finns också en s.k. Advokatjour  där kommun-
invånarna kostnadsfritt kan få kortare juridisk råd-
givning. Bästkustens turistbyrå erbjuder, vid sidan
av de mer turistiska uppgifterna, möjlighet att boka
och köpa biljetter till de stora evenemangen i
Göteborg med omnejd. Molekylverkstan lockar
både stora och små med spännande naturvetenskap-
liga experiment. Film, teater konstutställningar,
mässor, föredrag och konferenser är annat som
ryms inom Kulturhusets väggar. Kulturhuset
Fregatten är en mötesplats för kommunens invånare
och ett centrum för kultur, konferenser och sam-
hällsinformation.

Arrangemang och konstutställningar
Barnteater, författarbesök, kammarmusikfesti-

val och  konstutställningar är återkommande arran-
gemang som lockar många besökare. 

För tredje året arrangerades Mötesplats och
Stenungsunds kommun och kulturhuset hade äran
att få vara värd.  Mötesplats är en kombination av
festival, utbudsdag och fortbildning med fokus på
kultur för barn och unga och vill visa vad regionens
kulturinstitutioner har att erbjuda. Barn och ungdo-
mar i Stenungsund fick chans att under två dagar
bekanta sig med både Folkteatern, Backa teater,
Göteborgsoperan, Film i Väst mm som fanns på
plats i Stenungsund för att visa sina produktioner.
Mötesplats 2001 innehöll inte mindre än 72 olika
programpunkter och antalet deltagare från regionen
var ca 600 personer.

UKM Ung Kultur möts arrangerades för femte
året i rad och följdes upp av ett skaparläger för ung-
domar i juni månad. Nytt för året var att filmpro-
duktion fanns med som en valmöjlighet tillsamm-
mans med drama, musik och skrivande, 30 ungdo-
mar från Tjörn och Stenungsund tillbringade en
härlig skaparvecka på Billströmska folkhögskolan 

Filmfrossa, Fregattens egen filmfestival, arran-
gerades under hösten tillsammans med bio
Fregatten och filmfestival i mindre skala kommer
att bli ett stående inslag i husets programverksam-
het.

I Galleri Koch arrangerades under sju dagar en
workshop med konstnärer från Uganda och
Sverige. Konstvandring i Viken ägde traditionsen-
ligt rum under påskhelgen. Utgångspunkten var
Galleri Koch där samtliga deltagande konstnärer
visade ett verk var och besökarna kunde hämta
information och vägbeskrivningar för att besöka de
deltagande konstnärerna i deras ateljeer. Konst-
vandringen besöktes av 5.500 personer vilket var
publikrekord.

Vid fullmäktiges sista sammanträde för året  till-
delades Stenungsunds Musikkår 2001 års kultursti-
pendium med motiveringen " för all den musika-
liska glädje de ger invånarna i Stenungsund och för
att de möjliggör ett möte och erfarenhetsutbyte
mellan musiker i olika generationer."

Bibliotek, bokbuss och arbetsplats-
bibliotek

Biblioteket noterade en ökning i utlåningen i
förhållande till år 2000.  En stor del av bibliotekets
verksamhet riktar sig till barn och ungdomar, detta
speglar sig i utlåningen där  41 % av utlåning utgörs
av media för barn och unga. När det gäller bokbus-
sen är denna siffra drygt  70%. 

En annan viktig målgrupp är de vuxenstude-
rande. Utvecklingen av distansutbildningar sker
snabbt och i kommunen studerar ca femhundra ele-
ver i vuxenutbildning och lärcentrum. Dessa elever

använder sig av folkbiblioteket för att få hjälp med
informationssökning. Folkbiblioteket har i allmän-
het inte ett bokbestånd eller en bokanslag som kan
klara detta utan är hänvisade till att fjärrlåna  det
sökta materialet. 

Bokbussens hållplatser finns i de större kom-
mundelarna och på skolorna i kommunens ytterom-
råden, ca 1.000 barn får på detta sätt biblioteksser-
vice en gång i månaden. Arbetsplatsbibliotek finns
på fyra av de petrokemiska industrierna i
Stenungsund. Företagen betalar en del av kostnaden
för servicen. 

Konsumentkontoret 
är gemensamt för Tjörn, Orust och Stenungsunds

kommuner. Målen för verksamheten är  antagna av
de tre kommunerna. De två handläggarna arbetar
med konsumentvägledning, budgetrådgivning och
skuldsaneringsärenden. Under året har vissa hög-
stadieklasser erbjudits tillfälle att boka in informa-
tion om hushållsekonomi och konsumentfrågor. En
utställning under temat "Vad skall vi välja?
Miljövänligt så klart" framställdes av konsument-
kontoret och visades på biblioteken i regionen
under september månad.

Konferens
Verksamhetens inriktning är endagarskurser och

konferenser, utställningar och festarrangemang.
Antalet konferensgäster  har under året ökat med
drygt 1.000 personer i förhållande till år 2000. Nytt
för året är att två föreläsningar med fokus på arbets-
liv och arbetsglädje har arrangerats. Biljetter har
erbjudits  arbetsplatser i närregionen och vid båda
tillfällena har seminarierna varit välbesökta och bil-
jetterna i stort sett slutsålda. Avsikten är att under år
2002 fortsätta denna satsning på intressanta semi-
narier för företag och kommun.

Framtid 
2002 är det tio år sedan Kulturhuset Fregatten

invigdes. Under första delen av mars månad kom-
mer detta att firas. I Galleri Koch invigs en utställ-
ning med konst av Göteborgskoloristerna, målning-
ar som inte tidigare visats kommer att finnas med
på denna unika utställning. Husets gudmor, Viveca
Lärn kommer att inviga konstutställningen. 

Festligheterna avslutas med en färgsprakande
ljusfest i parken på kvällen den 10 mars.

KulturKultur

Kulturhuset i siffror

• 516 633 besök registrerades i Kulturhuset
Fregatten under år 2001

År 2001

• såg 32 000 personer en film i Bio Fregatten
• besökte 45 000 personer Molekylverkstan
• lånade biblioteket ut 313 500 böcker och 

andra media
• besökte 14 008 personer konstutställningar i 

Galleri Koch
• besökte 18 428 personer teater, konsert, före-

läsning eller annat kulturarrangemang
• hade konferensavdelningen  25 884 konferens-

gäster och
• hade Bästkustens turistbyrå  ca 40 000 besök 

under året varav 25 000 inföll under sommar-
månaderna

(personer = registrerade besök)

(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)

Ledning
Biblioteksverksamhet
Allmänkultur
Stöd till kulturverksamh.
Konsumentkontor
Konferensverksamhet

Nettokostnad

2000

5 280
-21 867

-16 587

2000

-580
-7 974
-6 677

-737
-368
-251

-16 587

2001

6 081
-23 528

-17 447

2000

-832
-8 399
-6 983

-751
-349
-132

-17 447

Budgetavv

1 427
-1 317

111

Budgetavv

49
75
29
54
36

-132

111

Årets resultat

Resultatenheten redovisar ett överskott med 111
tkr. Av detta överskott skall 81 tkr täcka förra årets
underskott och resten avser Konsumentkontoret
och skall användas 2002.

I maj ordnades drakverkstad i Fregatten.
Bygg din egen drake och flyg med den i parken. 

Konsertåret inleddes med sångensemblen
Amandas succéföreställning 

“Krakel Spektakel”.
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“Krakel Spektakel” på Fregatten



Fritid
Sundahallen

Simhallen var stängd under 15 veckor för stor-
renovering vilket innebar att antalet badbesökare
blev 93.648, vilket är  3000 mindre än föregående
år.  Simhallen har även använts till simtävlingar,
kajak och dykträning samt handikappsegling.

Idrottshallen och de övriga lokalerna för idrotts-
utövning har varit mycket hårt belastade då både
elevantalet på gymnasiet och föreningsaktiviteterna
har ökat. En vikvägg har satts upp i bordtennisloka-
len  så att fler aktiviteter kan vara där samtidigt.

Rehabprojektet mellan Fritid, försäkringskassan
och sjukgymnastiken har under året haft nära 5.000
besök vilket är betydligt mer än föregående år. Denna
verksamhet vänder sig till långtidssjukskrivna som
under ledning av sjukgymnaster får möjlighet till
träning och andra friskvårdsinsatser. Verksamheten
bedrivs fem dagar i veckan.

Simskolor 
Innesimskolorna för barn och vuxna har varit

mycket populära, framförallt den del som vänder
sig till sexåringarna som på skol/dagtid fått kost-
nadsfri simundervisning. Under året har 667 elever
tagit del av denna undervisning, vilket är 105 fler än
förra året.

Våra fyra utesimskolor lockade sammanlagt 180
inskrivna elever och märkestagare.

Idrottskolan
Idrottskolan, som har sin bas i Sundahallen, har

under året haft 486 ungdomar  som har fått pröva på
14 olika idrotter. Detta är en ökning med 41 st.
Deltagarna bestod av 262 pojkar och 224 flickor i
åldrarna 9 till 10 år.

Föreningsverksamheten
Fritid har under året registrerat 162 föreningar

varav 57 idrottsföreningar. Föreningsaktiviteterna
för åldersgruppen 7-20 har ökat. När det gäller
könsfördelningen i föreningsmedlemskapen för
denna åldersgrupp är 54% pojkar och 46% flickor. 

Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet
Verksamheten har under året bedrivit fritids-

gårdsverksamhet på Hasselgården, Stora Höga
driftvärnsgård och Jörlandagården. Denna verksam-
het är mycket populär hos våra ungdomar, gårdarna
har under året haft över 10.000 besök. Under sen-
hösten togs fritidsgården i Jörlanda över av en för-
äldraförening, och Fritids resurser flyttades över till
Stora Högagården. Även fritidsgården i Ucklum
drivs av en förening (Ucklums Förenade Före-
ningar). Skolavslutningen arrangerades även i år av
ungdomarna själva, ett välplanerat och bra arrange-
mang på Fregatten. Övriga ungdomsarrangemang
som genomförts under året har besökts av samman-
lagt 3.900 ungdomar. Fritid har också arrangerat
"Sommarskoj" för mellanstadiebarn under sommar-
lovet på Hasselbacken och i Stora Höga. Denna
mycket uppskattade "pröva på"-verksamhet genom-
fördes i samverkan med Hyresgästföreningen, ST-
Hem och Västsv. idrottsförbundet.

Även ett antal "fältkvällar" har genomförts till-
sammans med Morsor och Farsor på Stan och polisen.

Ungdomscafé Gärdesvägen
"Zakks cafe" har under året drivits av Stenung-

sunds Alternativa Kulturförening. Caféet har varit
öppet en kväll i veckan. Lokalerna har också används
till konserter, utställningar, kvällsverksamhet för
handikappomsorgen samt repetitionslokaler för
olika ungdomsband. Verksamheten har haft ca 3000
besök under årets cafékvällar och arrangemang.

Mediacenter
Har under året etablerat sig inom sitt verksam-

hetsområde, lokalt och regionalt. Tanken med verk-
samheten är att tillsammans med våra ungdomar
skapa möjligheter att producera egna filmer samt
fortbilda sig inom multimedia, ljud och bild. 

Under året har en stor filmproduktion - "Brand-
stegen"- genomförts med mer än 100 ungdomar och
vuxna inblandade. Filmen har fått ett bra mot-
tagande och handlar om narkotikasituationen ur ett
ungdomsperspektiv  Även andra filmer har fått pris
och hedersomnämnanden på olika filmfestivaler
under året. Multimediautbildningarna och det övri-
ga kursutbudet har varit eftertraktat  framförallt hos
de äldre tonåringarna. 

Under året har 120 ungdomar haft en praktik-
plats eller genomgått någon form av utbildning/
kurs på Mediacenter. Tillsammans med kulturenheten
och Billströmska Folkhögskolan genomfördes
under sommaren ett 5 dagars filmläger som var
mycket uppskattat.

Ungdomsmottagningen
Året har varit intensivt med 4.175 ungdomsbe-

sök, de flesta i åldrarna 16 - 22 år, varav 706 var
pojkar. Tendensen  att våra ungdomar är mer pres-
sade och stressade håller i sig. Detta märks allt tyd-
ligare då depression är en av de största besöks-
orsakerna hos våra kuratorer. På barnmorskesidan
har antalet ungdomar som söker hjälp för sexolo-
giska frågor ökat. En stor del av arbetet har varit
förebyggande med gruppsamtal om sex, samlevnad,
etik och moral för både ungdomar och vuxna.

De vanligaste besökorsakerna har varit preven-
tivmedelsrådgivning, samlevnadsfrågor, relations-
problem, misstänkt graviditet, ätstörningar, kropps-
frågor, depression, gynekologiska frågor, misstänk-
ta infektioner m.m.  

Fritidsomsorg
Verksamheter som bedrivits under året för denna

målgrupp är bowling, Friskis & Svettis, musik &
kör, bad, ridning, promenader, danskvällar samt
olika kurser. Tonårsgruppen har också haft möjlig-
het att använda ungdomscafét en kväll per vecka.
Ett stort utbud av läger / resor har ordnats för de
utvecklingsstörda, allt ifrån vandring i fjällen till
ridläger  på Kållandsö. De flesta lägren har samord-
nats med andra kommuner i Göteborgsregionen.
Även ett stort antal helgläger för avlastning har
under året planerats och genomförts.

Har man fläktar och båtar och högt till tak, går
det även att segla i Sundahallen. “Bara den egna 

tanken sätter gränser för vad som är möjligt”. 

Fritid
(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat ( netto )

Fritid gemensamt
Anläggningar
Fritidsverksamhet
Ungdomsmottagning
Föreningsstöd
Media / musik

2000

7 446
-20 794

-13 348

2000

-2 839
-7 586
-1 001

-835
-997
-90

-13 348

2001

8 210
-21 576

-13 366

2001

-3 190
-7 571

-547
-959
-957
-142

-13 366

Budg.avv

729
-417

311

Budg.avv

96
398
-58

-138
8
5

311

Årets resultat
Överskottet beror huvudsakligen på högre

intäkter än budgeterat. Det är framförallt
Sundahallens bad- och motionsintäkter som ökat
mest. Intäkterna har varit svårbudgeterade, då
delar av verksamheten varit stängd under året på
grund av ombyggnaden och renovering.

Häga personalkostnader kompenseras med
högre intäkter. Detta beror på att de intäktsfinansi-
erade verksamheterna, dvs fritidsomsorgen och
Mediacenter, haft en större verksamhet än vad som
budgeterats.

Delar av föreningskonsulenttjänsten har varit
vakant under del av året.

Verksamhet / Nyckeltal

Antal badbesök,
Sundahallen
(Simhallen var stängd 15
veckor för renovering)

Antal elever, simskola
Sundahallen

Antal registrerade
föreningar

- varav bidr berättigade
föreningar

- varav föreningar med
anläggn stöd

Fritidsgårdar,
antal besök

Ungdomsmottagning,
antal besök

- varav från Tjörn

- kostn/ besök

2000

96 853

562

152

82

25

8 068

3 809

400

219 kr

2001

93 648

667

162

82

23

9 532

4 175

651

230 kr

Förändr

-3%

19%

7%

0%

-8%

18%

10%

63%

5%
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Handikappenheten / 

Det förtjänar att påpekas att verksamheten har
stora svårigheter att planera och följa upp kostna-
derna för personlig assistans då merparten av beslu-
ten fattas av Försäkringskassan. Vidare bör påpekas
att kommunförbundet de senaste åren framfört att
den ersättning kommunerna erhåller från försäk-
ringskassan är cirka 10 kronor per timme för låg. 

Individ och Familjeomsorgen /Psykiatri  

Inom IFO handläggs ärenden rörande försörj-
ningstöd, arbetslöshetsproblematik, barn /unga med
olika former av problem samt vuxna med annan
problematik som t ex missbruk och psykiska pro-
blem. Man arbetar med stöd av Socialtjänstlagen,
Lagen om vård av unga, Lagen om vård av miss-
brukare samt med vissa målgrupper Hälso- och
sjukvårdslagen. En del av verksamheterna bedrivs i
nära samverkan och är ibland samordnade med
andra huvudmän/aktörer. Året som gått har visat på
en kraftig ökning av vårddygn avseende institu-
tionsvård barn och unga samt en stagnation i de
tidigare årens minskning av kostnaderna för för-
sörjningsstöd.

Psykiatri

För Alfredsbergs gruppboende har kostnaderna
i stort sett följt budgeten. Verksamheten har idag
fullt med undantag för en jourlägenhet. Under
hösten öppnade "Villa Lisander" en daglig syssel-
sättning för psykiskt funktionshindrade. Denna
verksamhet är efterlängtad och skall förhoppnings-
vis under året hitta rätt former. Personalgruppen
utgörs av två personer.

Köpt vård missbruk

Institutionsvården kostade totalt 2.010.000 kro-
nor. 10 män och 2 kvinnor vårdades enligt SOL,
antal vårddygn 1776. 1 kvinna har vårdats enligt
LVM 127 vårddygn. Nio olika institutioner har
använts, sex placeringar har överskridit sex måna-
der och således blivit kostsamma. Till detta kan
läggas att dygnskostnaderna ökat under året.

Sammantaget kan ses en viss ökning avseende
institutionskostnaderna vuxna men kostnaderna är
trots detta betydligt lägre än för några år sedan.
Framförallt är det LVM-vården som minskat. Detta
sammanhänger med att man idag har bättre funge-
rande vård att erbjuda under öppna former i miss-
bruksenhetens regi.

Barn och unga

Nettokostnaderna för den köpta vården inklusi-
ve IFO:s insats gällande Nyborg uppgick till knappt
23,5 mkr. Ökningen från föregående år uppgick till
5,3 mkr. 

Handikappenheten

Handikappenheten består av verksamheter
enligt Lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade såsom gruppbostäder, daglig verk-
samhet, personlig assistans, olika avlastningsfor-
mer för funktionshindrade och deras familjer.
Antalet anställda uppgår till ca 130 personer. Till
detta kommer timanställda t ex ledsagare.

Under 2001 hade 135 personer i kommunen
någon eller några insatser enligt LSS. Det är en
ökning med 30 personer mot 2000. 

En ny verksamhet, kortidsboendet Pärlan star-
tade under verksamhetsåret. Verksamheten star-
tades upp i augusti 2001.

Korttidsboendet riktar sig till barn och ungdo-
mar med olika funktionshinder enligt LSS. Syftet är
att anhöriga bereds avlastning och barn/ungdomar
bereds rekreation och miljöombyte. 

LSS avlastning

7 personer hade under 2001 ledsagarservice i
varierande omfattning, samt har sex personer bevil-
jats tillfällig ledsagning. 22 personer hade under
året biträde av kontaktperson. 

Med avlösarservice i hemmet avses att en per-
son tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga så
att de får möjlighet till avkoppling och för att kunna
uträtta sysslor utanför hemmet. Under 2001 hade 5
familjer avlösarservice kontinuerligt samt hade 2
familjer tillfällig avlösarservice. 

Genom korttidsvistelse skall anhöriga kunna få
avlösning i sitt omvårdnadsarbete. För många
familjer är detta en viktig och avgörande insats för
att de skall orka med sin situation.

Under 2001 hade 57 personer någon form av
korttidsvistelse utanför det egna hemmet vilket är
en ökning med tretton  personer mot 2000. Ökning-
en beror bland annat på inflyttning, samt att en del
familjer som  tidigare klarar sig utan stöd, inte gör
det längre då barnen vuxit och blivit mer krävande,
och på grund av detta har även antalet korttidsdygn
ökat. 

Kostnaden för läger har ökat till följd av ökat
antal barn/ungdomar. Sju barn/ungdomar har till-
kommit under året.

Boende LSS

Inom omsorgerna för utvecklingsstörda finns i
Stenungsund fyra gruppbostäder med sammanlagt
22 platser samt 2 boende i satellitlägenheter. De
boende är i åldrar mellan 17-70 år. Det har under
året planerats för ytterligare en gruppbostad då ett
antal individer är beviljade detta bistånd. 

LSS - Daglig sysselsättning

Inom dagcenterorganisationen habiliteras de
personer som har rätt till daglig verksamhet enligt
LSS, dvs. personer med utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd och personer
med betydande eller bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
Verksamheten bedrivs dels inom dagcenterverk-
samhetens lokaler dels utflyttat i samhället t ex
butik och caféverksamhet.

Personlig assistans enligt LSS / LASS

Under året har 34 personer erhållit assistans
31personer enligt LASS samt 3 personer enligt
LSS. Den funktionshindrade har rätt att välja
assistans av privata kooperativ, vilket 8 personer har
valt att göra. Kommunen har i dessa fall kostnaden
för dom första 20 timmarna 

Handikappenheten har 77 personer anställda
som personliga assistenter. 

Individ- familje- & 
handikappomsorgen

Årets resultat

IFO/Handikappenheten visar för verksamhets-
året 2001 ett underskott på ca 6,9 mkr. Till största
delen har underskottet sitt ursprung i kraftigt
ökade institutionskostnader barn och unga  och
kostnader för personlig assistans inom LSS-verk-
samheterna. Tillsammans uppvisar dessa delar av
verksamheten en kostnadsökning på ca 7 mkr. 

(tkr)

Intäkter från 4S
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

Netto

Delresultat

Intäkter från 4S
Administration
Vårdkostnader barn 
& unga
Vårdkostnader vuxna
Socialbidrag
Flyktingbidrag
LSS, Avlastning
LSS, personliga 
assistenter
LSS, gruppboende
LSS, dagcenter
Psykiatri

Netto

2000

88 655
20 224

-50 493
-59 608

-1 222

2000

88 655
-5 444

-26 397
-4 837

-16 493
-377

-3 656

-5 619
-15 580
-6 875
-4 599

-1 222

2001

96 198
22 947

-57 971
-68 172

-6 998

2001

96 198
-6 382

-31 868
-6 286

-15 354
0

-5 068

-7 196
-18 686

-7 516
-4 840

-6 998

Budgetavv

1 500
967

-626
-8 838

Budgetavv 

1 500
-646

-5 510
-678
-621

0
495

-1 053
-485

0
0

Fixargruppen förädlar kommunens skog till
egna produkter till gagn för verksamheten.
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Institutionsvård
Antal barn
Antal vårddygn

Familjehem
Antal barn
Antal vårddygn

1999
16

4 306

1999
25

7 616

2000
21

4 598

2000
27

8 657

2001
22

5 776

2001
31

9 261

Antal vuxna
1999

13
2000

15
2001

13

Statistik
1. Barn & unga

Antal barn och antal vårddygn placerade på 
institution/familjehem tiden 1997-2001.

2. Vuxna

Antal vuxna placerade på institution tiden 1997-2001

Utfall i tkr
1999

15 585
2000

13 855
2001

13 568

3. Försörjningsstöd

Försörjningsstöd i tkr.



Individ- och familjeomsorg
Familjehemsvården  

Under året har 31 barn varit placerade i
Familjehem, motsvarande siffra 2000 var 27 barn.
Av dessa har 8 placeringar påbörjats och 5 avslu-
tats. Av nyplaceringarna har 3 gällt barn under 13 år
och 5 har gällt barn/unga mellan 13-17 år. Antal
vårddygn i familjehem uppgick till 9261 vilket
innebär en ökning med 634 dygn jämfört med år
2000.

Institutionsvården

Under året har 22 barn/ungdomar och 2 sampla-
cerade föräldrar vistats på institution. 9 av dessa
placeringar har påbörjats under året medan 7 avslu-
tats. Antalet vårddygn på institution uppgick till
5776 vilket innebär en ökning med 1 178 dygn jäm-
fört med 2000. Föräldrarnas vårddygn är medräknat
både avseende antal och kostnad. Det är uppenbart
att den största förklaringen till kostnadsökningen
ligger inom institutionsvården. Dygnskostnaden
där ligger mellan 3 - 3,5 tkr och det finns sällan
några alternativ.

Ungbo

Ungbo har under året överskridit sin budget då
extrapersonal vid flera tillfällen har tagits in. Till
skillnad från tidigare år har man heller inte haft
några intäkter från andra kommuner, huvudmän.
Samtidigt skall påpekas att verksamheten under
hela året utnyttjats till bristningsgränsen och att det
i sin tur sparat pengar i form av uteblivna institu-
tionsplaceringar. Under 2001 har 3 flickor och 5
pojkar bott inom ramen för kollektivet. I flicka och
2 pojkar har funnits i utslussningsverksamheten. 1
flicka och 2 pojkar har fått lägenhet med andra-
handskontrakt. 4 flickor och 15 pojkar har befunnit
sig inom jourverksamheten.

Sammantaget är Ungbo en mycket viktig verk-
samhet både när det gäller att erbjuda familjer i kris
ett vettigt alternativ samt förebygga akuta, dyra pla-
ceringar. Ungbo spelar även en stor roll i kommu-
nens förebyggande arbetet vad gället t ex ungdomar
och droger.

Nyborg

Nyborg skola och Familjebehandling har nu
varit igång sedan 1997. Sammanlagt har 31 barn
och unga varit inskrivna, 11 är utslussade till ordi-
narie grundskola, 5 till utredning/institution och 15
är pågående/inskrivna. Sammantaget är Nyborg på
många sätt en unik verksamhet i arbetet att under
öppna former möta barn-ungdomar-familjer med
särskilda behov. Det är angeläget att
aktuella huvudmän värnar om särar-
ten och ger den möjlighet att fortsätta
utvecklas. Alternativet är både fler
mänskliga tragedier och tveklöst
ökade kostnader både för skolan och
IFO.

Försörjningsstöd

Kostnaderna för Försörjningstödet
uppgick netto till 13 568 tkr netto.
Föregående års nettokostnad uppgick
till 13 855 tkr. Kostnaderna har såldes
minskat med 287 000 kronor. Under
året har arbetet med långtidsarbetslö-
sa fortsatt inom ramen för ALE
(Arbetslivsenheten). Efter initiala pro-
blem börjar verksamheten hitta sina

former inte minst sedan arbetsförmedlingen nu har
sin representation i gruppen löst. Då de inskrivna
individerna ofta har mycket komplexa problem är
det ännu för tidigt att kunna se några tydliga resul-
tat av verksamheten.

Socialtjänsten-Arbetsförmedlingen-Kommunens
Arbetsmarknadsenhet måste ta ett större gemen-
samt grepp. I nuläget fungerar samordningen med
arbetsmarknadsverket sämre än i många andra
kommuner trots att 4S-projektet pågått sedan 1994.
Visar det sig inte vara möjligt att få med sig arbets-
marknadsverket i detta arbete måste kommunens
arbetsmarknadsenhet och socialtjänsten ges ökade
möjligheter att arbeta aktivt med kommunala syss-
selsättningsalternativ. Sker inte detta är risken
mycket stor att kostnaderna för försörjningsstöd på
sikt kommer att öka. 

Familjerådgivning/Krismottagning för män

Verksamheten bedrivs tillsammans med Tjörn
och Orust och har hållit sig inom angiven budge-
tram. 

Inom ramen för verksamheten bedrivs även en
hel del förebyggande och uppsökande verksamhet.
Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten
håller mycket hög kvalitet och i ett folkhälsoper-
spektiv är förebyggande i ordets verkliga mening.

Framtiden

Det pågår en organisationsöversyn inom IFO.
Det är angeläget att vissa organisationsförändringar
kommer tillstånd under året. Till detta hör en sam-
ordning av IFO:s arbete med ungdomar 15-24 år, en
förstärkt mottagningsfunktion med utvidgat och
tydligt mandat samt en förändrad ledningsorganisa-
tion där ärendesamordnare/1:e socialssekreterare
får ansvaret att stödja personalen i det dagliga arbe-
tet. Till detta skall läggas att man inom verksamhe-
terna ser ett stort behov av förbättrad uppföljning,
kvalitetsarbete och statistik. Stora delar av detta
ansvar ligger idag på IFO-chef samt områdeschefer.
Det bör inrättas en tjänst med en kvalificerad utre-
dare som enbart kan arbeta med dessa frågor. Detta
gäller såväl för IFO som handikappenheten.

För Handikappenheten är det väsentligt att det
påbörjade arbetet att förbättra internt samarbete och
skapa tydliga rutiner för medarbetarna kan fortsätt-
ta. Även här bör arbetsledningens förutsättningar
ses över. Områdescheferna inom boende och per-
sonlig assistans har i nuläget alltför många arbets-
uppgifter och för stora personalgrupper. Detta inne-
bär risker både för arbetsmiljön och kvalitén i verk-
samheterna.  
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Köksgruppen  serverar dagens lunch på “Stenens restaurant”.

Personer/År
Totalt

1999
87

2000
105

2001
133

Statistik
4. LSS Antal personer med insatser

Antal personer med beslutade insatser. 

Personer/År
Totalt

1999
78

2000
83

2001
101

5. LSS Avlastning

Antal beslutade insatser

Personer/År
Totalt

1999
22

2000
33

2001
34

6. LSS Personlig assistent

Antal personer med beslutade insatser.

w LASS - Beslut tas av Försäkringskassan.
Kommun står för de första 20 timmarna per vecka.
w LSS - Beslut tas av kommunen. Besluten under-
stiger ofta 20 timmar per vecka.

Personer/År
Totalt

1999
26

2000
26

2001
25

7. LSS boende

Antal boendeplatser vid årsskifte.

Personer/År
Totalt

1999
47

2000
43

2001
43

8. LSS dagcenter

Antal personer med beslutade insatser
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Årets resultat
Social omsorg ansvarar för äldreomsorg och

hemsjukvård. Inom äldreomsorgen finns korttids-
och permanenta boenden för äldre, dagverksamhe-
ter, dagrehab, matdistribution, trygghetslarm och
hemtjänst. Hemsjukvård bedrivs både i äldreboen-
dena och i ordinärt boende för alla åldersgrupper
från små barn till äldre.

Social omsorg har under året gått med under-
skott på cirka 1,7 miljoner.  Detta har kontinuerligt
redovisats under perioden. Förklaringar till under-
skottet är framförallt de verksamhetsökningar som
en allt äldre befolkning leder till. Inom äldreboen-
dena är idag personaltätheten låg och vårdtyngden
har ökat för de boende. Detta innebär att extra per-
sonal måste tas in för att klara vården och omsor-
gen. Inom hemtjänst är det idag många vårdtagare
som har så stora behov att det krävs dubbel perso-
nal vi varje besök. I hemsjukvården vårdas allt svå-
rare sjuka patienter som kräver en medicinskt god
och säker vård.Sjukfrånvaron och svårigheter att
rekrytera personal har medfört höga vikariekostnader
och svårigheter att bedriva en effektiv verksamhet.

Verksamhet under året
Enheten redovisade, till våra politiker, redan i

april ett befarat underskott. Som svar på detta har
enheten erhållit extra medel om 1 500 000 kronor.
Enheten har dessutom genomfört följande åtgärder
för att minska underskottet. Ett "resursteam" som
bestod av fast anställd personal som arbetade med
att täcka korttidsfrånvaro lades ner den 1 november.
Planerat inköp av arbetskläder till enhetens perso-
nal sköts på framtiden. Utbildning-  samt handled-
ningsinsatser drogs ner till ett minimum.

En stor förklaring till årets underskott står att
finna i de kostnadsansvar som enheten har för våra
äldre som ligger på sjukhus. Så snart sjukhuset
bedömer patienten "färdigbehandlad" skall komm-
unen kunna ta hem patienten. När så inte sker,
oftast på grund av platsbrist inom kommunen, upp-
står ett kostnadsansvar för kommunen.

I början av juni meddelade Kungälvs sjukhus att
tre vårdavdelningar skulle stängas under hela
sommaren. Åtta patienter fanns där som akut måste
beredas plats i verksamheten. Efter samtal med
ansvariga politiska instanser fick vi i uppdrag att
förtäta på somatiska boenden och korttidsenheten.
Vårdtagare har fått bo tillfälligt i personalrum, en

viss personalförstärkning har genomförts. Upp-
följningen visade att vi har minskat underskottet
under fyra månader med ca 655 000 kr.

För att bättre klara semesterperioden lades
semestern ut under fyra veckor i två perioder. Det
gällde all personal, även administration och chefer.
Inget speciellt sommaravtal skrevs med någon
yrkeskategori. Under år 2000 kostade dessa avtal ca
500 000 kr. Uppföljningen visade att en stor del av
personalgrupperna har uppfattat det som positivt att
få fyra "bra" veckor under sommaren.

Under året har ett flertal medarbetare och chefer
inom enheten gått medarbetar- respektive chefsut-
bildning i SIMBA:s regi. SIMBA är ett
samverkansprojekt kring den enskilde individens
vårdkedja och aktörer är 4 kommuner i mellersta
Bohuslän och Kungälvs sjukhus.

Under året har förändringsarbeten initierats
både på grund av ekonomiska orsaker och i förbätt-
rande/effektiviserande syfte. Långsiktigt mycket
viktiga processer som har påbörjats är:
• flexibla arbetstider - årsarbetstid
• rekrytering
• samordning hemtjänst/hemsjukvård
• samordning sjuksköterskor
• datorisering - journaler/akter - avser såväl 

medicinsk som social dokumentation
• samordning verksamhetsstatistik och ekonomisk

uppföljning
• administrativa rutiner
• utredning om ett nytt äldreboende

De områden som under året varit mest framträ-
dande är svårigheten att rekrytera viss personal som
t ex sjuksköterskor och chefer samt bristen på plat-
ser i äldreboenden.

Framtiden
Inom enheten ser vi behov av ökade resurser till

äldreboenden, hemtjänst och hemsjukvård. Detta på
grund av den förväntade stora ökningen av antalet
äldre och det utökade ansvaret som kommunen har
för hälso- och sjukvård och rehabilitering. 

De mest strategiska frågorna för Social omsorg
kommer att vara rekrytering av rätt personal, flexi-
blare arbetstider i form av årsarbetstid, samordning
av hemtjänst/hemsjukvård och samordning av sjuk-
sköterskorna till en sjuksköterskeenhet. Ett annat
mycket viktig område är fortsatt datorisering av
verksamheten.

Social omsorg
(tkr)
Intäkter från 4S
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto

Delresultat
Intäkter från 4S
Administration
Hemtjänst
Dagverksamhet
Hemsjukvård
Tallåsen
Furugården
Betalningsansvar
Hällebäck
Dagrehabilitering
Inkontinenshjälpmedel
Pensionärs & hcp-rådet
Netto

KBT
Bostadsanpassning
Netto

2000
80 971
11 029

-76 958
-20 621

-5 579

2000
80 971
-5 892

-22 444
-1 010
-8 071

-26 086
-4 892

-470
-16 378

-470
-837

0
-5 579

2000
-16

-1 480
-1 496

2001
95 160
11 572

-85 141
-23 312
-1 721

2001
95 160
-7 658

-23 908
-1 214
-8 595

-30 215
-4 835
-2 231

-16 621
-551

-1 053
0

-1 721

2001
-16

-3 166
-3 182

Budgetavv
1 500

934
-2 360
-1 791

Budgetavv
1 500
1 255
-622
261

-405
-1 475

-153
-1 731

-250
92

-193
0

Budgetavv
4

-1 175
-1 171

Social omsorg
Avtalsfinansierad verksamhet

Anslagsfinansierad verksamhet 
Personal och vårdtagare i solen på Tallåsens äldreboende.

Hemtjänst

Hemsjukvård i
egna hemmet

Trygghetslarm,
antal installerade

Särskilt boende

1999

268

Saknas

166

143

1998

273

Saknas

165

143

2000

238

233

190

154

2001

195

256

220

156

Social omsorg 1998-2001

Siffrorna för hemtjänst och hemsjukvård base-
ras på Socialstyrelsens statistik om äldre och funk-
tionshindrade, oktober 01. Observera att i siff-
rorna för hemtjänst räknas för första gången inte in
personer som enbart har trygghetslarm och ingen
annan insats. Siffrorna för särskilt boende inklude-
rar antalet möjliga korttidsplatser och
lägenheter/rum på våra äldreboende Tallåsen/
Furugården och Hällebäck. Hemsjukvården blev
kommunal 1999 därav saknas siffror från föregå-
ende år.

Avser de antal dagar som kommunen har haft
betalningsansvar för medicinskt färdigbehand-
lade patienter under 2001.
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Årets resultat
Den positiva tendens avseende effekterna av

samverkan på kostnaderna för socialbidrag och
sjukförsäkring som visades under 1999 och 2000
har förstärkts under år 2001. 

Sjukförsäkringskostnaderna har också jämfört
med riket utvecklats positivt i Stenungsund. Mellan
2000 och   2001 ökade kostnaderna i Stenungsund
med 16% medan motsvarande siffra för riket var
19%. 

Beställarförbundet 4S  redovisar för verksamhets-
året 2001 ett positivt finansiellt resultat på 3,1 Mkr
varav verksamhetens nettokostnader står för ett
överskott på 2,7 Mkr. Dessutom blev ränteintäkter-
na på likviditeten 0,4 Mkr. 2001 års avvikelse mot
budget är +5,8 Mkr, där utöver resultatet även den
ingående budgetobalansen på drygt 2,6 Mkr
räknas in.

4 S - ett SOCSAM-försök
Projekt 4S är ett SOCSAM-försök, vilket inne-

bär att man med stöd av en särskild  lagstiftning
prövar samordning mellan socialförsäkring, hälso-
och sjukvård och socialtjänst. Projektet leds av ett
beställarförbund som övertagit det ekonomiska
ansvaret för primärvård, utflyttad länssjukvård,
äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt sjuk-
penning. Den finansiella ramen omfattar år 2001
364,4 Mkr, ägarinsatserna fördelar sig enligt föl-
jande; kommunen 52%, försäkringskassan 32% och
Västra Götalandsregionen 16%. 

Syftet med försöket är att skapa välfärdsvinster
för den enskilde eller för samhället.

Årets verksamhet

Central utvärdering

Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket fick
1994 i uppdrag av riksdagen att utvärdera och följa
Socsam-lagstiftningen. I slutet av november 2001
överlämnades slutrapporten till regeringen. Några
av utvärderingens slutsatser är följande:
• Socsam har tydliggjort vilka behov och problem

som kräver gemensamma insatser. Genom 
Socsam har även bildats ett gemensamt forum för 
kommunens, landstingets och försäkringskassans
aktiviteter. 

• Tack vare parternas gemensamma ansvar har akti-
viteterna fått struktur och kontinuitet. 

• Socsam har medfört övervägande positiva effek-
ter på sjukpennings- och socialbidragskostnaderna. 
Det är däremot tveksamt om Socsam har minskat 
övriga verksamheters samlade kostnader i någon
större omfattning.

Lokal utvärdering

Under året presenterades också en lokal utvär-
dering av 4S avseende åren 1994 - 2001. Den loka-
la utvärderingen bekräftar bilden som ges i den cen-
trala utvärderingen, dvs projektet har varit ekono-
miskt framgångsrikt och medfört positiva effekter
för medborgarna i Stenungsund. Att skapa nya sätt
att organisera sig för att möta medborgarnas behov
är dock inte alltid lätt. Mötet mellan gamla och nya

synsätt i organisationerna kan i sig vara konflikt-
skapande.

Aktiviteter under 2001

Av den lokala utvärderingen framgick att det
fanns ett behov att fördjupa kunskapen om samver-
kan och 4S i Stenungsund. En satsning på utbild-
ning av personal, chefer och politiker har därför
genomförts under året. Vid dessa utbildningsdagar
deltog ca 220 personer. Detta kommer att utmynna
i en fortsatt "case-utbildning" under våren 2002. 

4S-styrelsen har under året fördjupat sitt arbete
med att ta fram en verksamhetsplan.  Initialt utsågs
en arbetsgrupp inom styrelsen som fick i uppdrag
att inhämta synpunkter, information och kunskap
om kommunens framtida äldre- och handikappom-
sorg.  Styrelsen har med anledning av detta anord-
nat en serie möten med personal från äldreomsor-
gen, handikappomsorgen, kommunens psykiatrian-
ställda samt företrädare för FUB.

Projekt "Hälsofrämjande arbetsplats" har under
året kommit igång. Syftet med projektet är att
undersöka om det går att påverka dom ökande sjuk-
skrivningskostnaderna genom att i dialog med per-
sonalen göra satsningar på en utvald arbetsplats.
Projektet följs och utvärderas av Vårdpedagogiska
institutionen i Göteborg.

Det överskott som tidigare genererats inom pro-
jektet har möjliggjort följande satsningar, förutom
ovan nämnda;

• utökning av psykologtjänst på barnmottagningen
• satsning på gemensam utbildning mellan barn-

och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri,
• utökad daglig sysselsättning för psykiskt sjuka,
• utökade läkarmedverkan om ytterligare 0.5

tjänst inom den kommunala hälso- och sjuk-
vården

• utökning av Nyborgs skola och familjebehand-
lingsenhet med 5 platser,

• satsning på gruppverksamhet med barn och ung-
dom i familjer med psykisk ohälsa och/eller 
missbruk 

• satsning på telefonsystem teleQ på vårdcentralen
• utökning av fotvård för  diabetiker.

Befolkningsutveckling i Stenungsund 
2000-2005, ökningstakt i procent per år. 

Dels kommunen som helhet,
dels de som är 80 år och äldre. 
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Totalt % 80 +

Trädgården är en naturlig samlingspunkt på sommaren och fyrfota gäster är välkomna.

(tkr)
Intäkter 
Kostnader

Netto

1999
295 276

-292 889

2 387

2000
332 715

-320 524

12 191

2001
368 708

-365 509

3 144

4 S



Nösnäs
Årets verksamhet
Elevvårdsteamet

Under året har elevvårdsteamet utökats med 0,9
tjänst skolsköterska samt 0,9 tjänst skolkurator.
Ungdomskonsulenttjänsten på Yrkespraktiken  (för-
utvarande UC) har ersatts med en studievägledare. 

Studievägledarorganisationen i kommunen
ändrades den 1/8 2001. Tidigare servade studieväg-
ledartjänsterna både grundskolan och gymnasie-
skolan. Sedan augusti har Stenungsund separata
SYV- tjänster på grundskolan respektive gymnsi-
eskolan. Genom tillskottet av Wernerssonpengar
har vi kunnat utöka omfattningen av studieledare
med placering på gymnasiet med en halv tjänst till
2, 8 tjänster, som innehas av 3 studievägledare. Vi
har i dag totalt 4 studievägledare ( 3,8 tjänst) på
Nösnäsgymnasiet, inklusive tjänsten på Yrkes-
praktiken. 

Kvalitetsarbete/ kvalitetsredovisning

Grundskolan och gymnasieskolan har under året
arbetat med elevernas inflytande, delaktighet, trivsel
samt arbetsmiljö. Enkätundersökningar har genom-
förts och resultatet presenterats för mjuka utskottet. 

Omfattande utvärderingar har gjorts av före-
kommande kurser på gymnasieskolan. Kvalitets-
rådet på skolan har genomfört 6 möten under året.
Kvalitetsrådet består av elever och personal och
beslutar i vilken ordning och i med vilken tidplan
kvalitetsarbetet skall genomföras.

En större personalenkät har genomförts internt
på Nösnäsgymnasiet. Arbetsmiljögruppen, sam-
verkansgruppen samt kvalitetsrådet har samverkat
och föreslagit åtgärder med anledning av resultatet.

När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet har protokollförda psykosociala skyddsronder
börjat genomföras sedan hösten 2001.  

Nätverk har bildats mellan  lärare på grundskolan
och gymnasieskolan. 

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsgruppen, bestående av elever och
personal, har under året arbetat fram en jämställd-
hetsplan för Nösnäsgymnasiet. Planen kommer att
implementeras i elev- och personalgruppen via pro-
gramråd och arbetslagskonferenser.

Marknadsföring

Arbetet i marknadsföringsgruppen har fortsatt.
Under året har Nösnäsgymnasiet genomfört Öppet
Hus i november och vi har också deltagit vid Öppet
Hus på Henån. Vi har varit representerade på
Gymnasiemässan på Svenska Mässan.

Nösnäsgymnasiets informationsmaterial till ele-
ver i årskurs 9 har uppdaterats och försetts med ny
layout.

Elevinflytande

Eleverna på Nösnäsgymnasiet deltar i de flesta
grupper på gymnasiet.

Så tex är de representerade i skolkonferensen,
jämställdhetsgruppen, arbetsmiljögruppen, skydds-
ronder, kvalitetsrådet , IT- råd och i de programråd
som är ett pedagogiskt forum mellan lärare och ele-
ver på varje program.

Eleverna är dessutom representerade vid samtli-
ga intervjuer gällande nyanställning av personal.

Eleverna har under året varit representerade i
aktiviteter anordnade av SVEA och de har dessut-
om deltagit i utbyte med andra gymnasieskolor.

Ombyggnationer

3 miljoner kronor har investerats i en ny drama-
sal och tagits i bruk under höstterminen 2001. Salen
skall möta den stora efterfrågan på dramaundervis-
ning bland våra elever.

Under höstterminen har en omfattande ombygg-
nation pågått. Nya lokaler för Samhällsvetenskaps-
programmet med Mediainriktning har färdigställts.
Stora delar av D-plan har byggts om för att iord-
ningställa nya lokaler för teknik, data, elektronik
samt stödverksamhet i svenska, matematik och eng-
elska.

Sista delen i ombyggnationen gällande ny venti-
lation på Nösnäsgymnsiet har genomförts under
hösten 2001. Totala ombyggnadskostnaden under året
belöper sig till 8,8 miljoner kr.inklusive dramasal.

IT- råd

Eleverna i rådet har tagit initiativ till och startat
en elevdataförening. 

Hälsoförebyggande arbete

Det hälsoförebyggande arbetet för personal fort-
satte under våren. En utvärdering under våren 2001
visade att många medarbetare deltagit i aktiviteter
som hälso- och stressprofiler, Qi Gong samt kondi-
tionsidrotter alltifrån stavgång till aktiviteter i
Sundahallen. Ekonomin medgav ingen fortsättning
av det hälsoförebyggande arbetet på samma nivå
under höstterminen 2001. 

Nätverk mot alkohol och droger

Nösnäsgymnasiet samarbetar med andra kom-
munala verksamheter i nätverksform för att före-
bygga ungdomars alkohol- och drogvanor. 

Internationalisering

Nösnäsgymnasiets elever och personal har
under året fortsatt sina internationella kontakter. Vi
har ett uppbyggt samarbete och utbyte med Italien,
Tyskland och England. 

Besök har genomförts i Lettland, där våra elever
och personal på Bygg- & Samhällsvetarprogrammet
hjälpt en skola att bygga om ett elevuppehållsrum. 

Nösnäs

Årets resultat
Driftbudget

Årets resultat visar ett underskott på 2.934 tkr.
uppdelat enligt följande:

Underskottet i de interkommunala ersättning-
arna belöper sig till 1.918 tkr. Övrig verksamhet
visar ett budgetunderskott på 1.015 tkr.

Investeringar

Investeringsbudgeten har utnyttjats förutom
byte av låssystem 300 tkr. Begäran om överflytt-
ning av dessa medel till 2002 har skett.

(tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

Delresultat ( netto )

Re Nösnäs, övergripande
Förbrukningsinventarier
Nösnäsgymnasiet
Individuellt program
Skolskjutsar
Nösnäsgymnasiet

Interkom ersättningar

Nettokostnad

2000

39 967
-87 049
-47 082

2000

-676
0

-65 935
-2 468
-1 314

-70 393

23 311

-47 082

2001

42 957
-95 793
-52 836

2001

-1 351
-91

-69 604
-3 100
-1 599

-75 744

22 908

-52 836

Budg.avv

978
-3 912
-2 934

Budg.avv

-104
39

-389
-363
-199

-1 015

-1 918

-2 934

Stenungsund
Tjörn
Orust
Övriga
Totalt

Dec. 2001
613
436
157

30
1.236

Dec. 1999
619
430
143

20
1.212

Dec. 2000
623
419
148

31
1.221

Kommunfördelning
Antal elever från andra kommuner

Det är glädjande att se att antalet elever från
både Tjörn och Orust har ökat under året. Förra
årets nedgång från Tjörn verkar ha varit en tillfäll-
lighet. Antalet elever från Stenungsund har min-
skat något samtidigt som antalet elever till frisko-
lor har ökat från tidigare 20 elever till idag 40 ele-
ver.

“Sjung om studentens lyckliga...”
Skolavslutning på Nösnäsgymnasiet, som under

2001 firade 25-årsjubileum.

Nyckeltal

2000

6,5

2000 

57 651 

29 300  

2001

7,4

2001

60 459

30 775  

Förändr

0,9

Förändr

2 808  

1 475  

Lärare / 100 elever
(Skolverket)

(kr)

Kostnad / elev

Undervisn kostnad /
elev
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Barnomsorg och grundskola
Resultat och kommentarer

Skola och barnomsorg är indelade i 3 st resul-
tatenheter. Norr, Hasselbacken, Söder.

Resultatet för Skola/barnomsorg slutade år
2001 på minus 5,1 miljoner kr. De huvudsakliga
anledningarna till budgetavvikelserna är ökad
kostnad för  sjukfrånvaro, högre personal kostnad
än budgeterat. Det krävdes dessutom mer resurser
för barn med särskilt stöd därtill kommer ett ökat
elevantal i kommunens södra delar och problem
med att krympa organisationen i de delar av
kommunen där elevtalen minskat.

Nya verksamheter som har tillkommit under
året  som  påverkat resultatet, exempelvis skollo-
kalkostnader i Stora Höga samt Tvetens förskola.

I Stenungsund fanns, i oktober 2001, 9 komm-
munala förskolor med 586 inskrivna barn och 6
enskilda förskolor med 139 barn. 170 barn var vid
samma tidpunkt inskrivna på familjedaghem. 953
barn har varit inskrivna inom fritidsverksamheten,
varav 144 barn på skolbarnklubbarna.

Antal barn 2000 2001

på kommunala förskolor 527 586
på enskilda förskolor 141 144
på familjedaghem 182 170
inom fritidsverksamhet 950 953

Antal elever 2000 2001

i förskoleklass 292 267
i årskurs 1-3 1017 897
i årskurs 4-6 931 1045
i årskurs 7-9 818 907

Antal barn 2000 2001

i barnomsorgskö 112 186
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Barnomsorg och skola

Dagbarn på grönbete sommaren 2001

Total Skola/Barnomsorg
Intäkter/ Kostnader
(tkr)

Intäkter 

Personalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

Summa kostnader

Nettokostnad

2000

30 031

-169 943
-3 704

-69 392

-243 039

-213 008

2001

34 094

-183 200
-2 926

-78 102

-264 228

-230 134

Budg.avv

6 111

-6 852
-6

-4 380

-11 238

-5 129

Allmänt
Samtliga skolor har fått pengar från EU mål 3

steg 1 för att göra en verksamhets och kompetens-
utvecklingsanalys. Resultatet är att samtliga arbets-
lag har en handlingsplan för verksamhetsutveckling
och en plan för gemensam och individuell kompe-
tensutveckling. EU har också beviljat medel för
genomförandet av kompetensutvecklingen.

Samtliga skolor har mycket engagerade föräl-
drar som ställer upp för barnens och skolans bästa.

Behoven inom barnomsorgen kommer med stör-
sta säkerhet att öka framöver. Förutom inflyttning
som gör att vi får många nya barnfamiljer till
kommunen, finns fyra faktorer som kommer att
spela en stor roll, varav följande faktor inträffat
under 2001

Fullmäktige fattade beslut att införa maxtaxa
from 1 januari 2002, vilket innebär 
• Från halvårsskiftet 2001 har barn till arbetslö-
sa rätt till barnomsorgsplats 3 timmar per dag eller
25 timmar per vecka.
• I januari 2002 får barn till föräldralediga rätt
till plats på förskola.
• I januari 2002 införs maxtaxa inom barnom-
sorgen.

I februari antogs Stenungsund att deltaga i det
nationella projektet Attraktiv skola. Stenungsund är
en bland 34 kommuner. Projektet består av 5 st nät-

verk. Tillsammans med Forshaga, Nora, Kumla,
Strömstad och Götene bildar Stenungsund ett av de
5 nätverken .

Under året har, för hela skolväsendet i kommu-
nen, arbetet med att ta fram en gemensam kvalitets-
redovisning påbörjats där lokalutredningen för
Söder har presenterats. Lokalutredning Norr har
påbörjats och beräknas vara klar i februari - 2002.

Framtiden
Fler barnomsorgsplatser kommer att bli till-

gängliga under 2002 i den nya förskola som plane-
rats på Hällebäck med ca 18 platser, samt i Ödsmål
där det under 2002 kommer att starta 3 st nya avdel-
ningar.
• Under 2003 startar en allmän förskola för 4-5
åringar.

Stora barnkullar i början av 90-talet vandrar
uppåt i skolsystemet och de närmaste åren kommer
det stora trycket att finnas mellan skolår fem till
nio, medan vi lite senare under den närmaste tioårs-
perioden kommer att få betydligt fler elever i gym-
nasiet. Vi kommer att behöva arbeta mycket och
målmedvetet för att behålla och rekrytera medarbe-
tare inom skola och barnomsorg då det gället att
vara en attraktiv arbetsgivare. Självfallet gäller
detta även våra elever. 



Barnomsorg och skola

Resultatenhet Norr
Ödsmål skola/barnomsorg 

Ekenässkolan/Ekenäsgården 

Skola/förskola/fritidshem är indelade i tre "spår"
med elever från 6 - 12 år. Det är ca 95 elever per
spår 

En organisationsförändring är på gång. Från och
med höstterminen 2002 kommer skolan att delas in
i två arbetslag. Eleverna kommer att vara ålders-
blandade skolår F - 2 därefter kommer eleverna att
vara indelade i åldershomogena klasser. Orsaken
till förändringarna är pedagogiska samt att vi fått
bättre lokaler. 

Ekenässkolan har under hösten 2001 byggts ut
med två klassrum, nya entréer, lärararbetsrum samt
ett nytt personalrum. Detta är en efterlängtad
utbyggnad som gör att vi från och med vt 2002
kommer att få bättre plats i skolan. Framför allt
kommer man att få tillgång till grupprum.

Skolgårdsgrupp
Mål för gruppen är att alla tillsammans, barn,

personal och föräldrar skall skapa en trivsam ute-
miljö.

Barnens förslag skall vara grunden för skol-
gårdsgruppens arbete. 

Familjedaghem Dagbarnvårdarna träffas en till två
gånger i veckan i hemtjänstens Rådstuga.

Kopperskolan

Skolan bedriver verksamhet i fritidshem, skol-
barnsklubb, förskoleklass och skola, skolår 1 - 6.
Fritidshem

Fyra avdelningar har tillgodosett  behovet av
skolbarnsomsorg.

Under året har även verksamhet i skolbarns-
klubb bedrivits.

Särskolan  

Obligatoriska särskolan
Hösten 2001 fanns det 45 elever inskrivna i den

obligatoriska särskolan. Av dessa  tillhör 36 elever
grundsärskolan och 9 elever tillhör träningsskolan.
Två av eleverna är individuellt integrerade i grund-
skolan med handledningsstöd från särskolans
lärare. Därutöver undervisas 7 elever i andra
kommuner. Två elever kommer från andra kommu-
ner, en elev från Tjörn och en elev från Orust.

Obligatoriska särskolan omfattar sju klasser.

Ucklum/Svenshögen

All förskoleverksamhet för barn 1-5 år tillhan-
dahålls i familjedaghem eftersom det inte finns
kommunal barnomsorg i området. Vill man ha pla-
cering på daghem (förskola) hänvisas man till
Stenungsund.

Alla 6-åringar anvisas plats i förskoleklass eller
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Dessa ljuvliga barn kunde man hitta på
Nytorpshöjds förskola den 13 mars. 

Nytorpshöjd firade nämligen sitt 20-årsjubileum
med en färgsprakande, festlig maskerad.

Norr skola och barnomsorg
(tkr)

Intäkter

Personalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

Summa kostnader

Nettokostnad

2000

4 312

-68 305
0

-12 513

-80 818

-76 506

2001

4 528

-72 418
-2

-13 671

-86 091

-81 563

Budg.avv

2 311

-1 623
-2

-968

-2 593

-282

Ansvarsenheter

(tkr)
Re Norr övergripande

Kopperskolan

Stenungskolan

Ödsmål

Ucklum / 
Svenshögen

Förskola Centrum

Särskola

Nyborg

Förbruknings-
inventarier

Nettokostnad

Investeringar

Summa

2000

737
-10 434
-9 697

28
-10 881
-10 853

39
-10 627
-10 588

88
-10 542
-10 455

55
-9 864
-9 809

51
-8 416
-8 364

485
-13 362
-12 877

1 439
-3 883
-2 444

-1 246

-76 506

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Kostn

2001

380
-8 859
-8 479

281
-12 103
-11 822

609
-11 237
-10 628

628
-11 719
-11 091

276
-10 740
-10 464

207
-9 311
-9 104

548
-16 261
-15 713

1 598
-4 475
-2 877

-1 385

-81 563

2001
604

Budg.avv

380
25

405

281
-852
-571

609
-595

14

628
-657

-29

276
-395
-119

207
-241

-34

116
-129

-13

-187
262
75

-10

-282
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Tre viktiga trivselfaktorer på Stenungskolan:
husmor Gull-Britt Sommargren,

vaktmästare Tage Kristiansson och 
skolvärd "mormor" Ingalill Svensson.

En promenad i Gamla Stán i Stockholm i väntan på Viking Line och båtresan över till Åbo.
Med resebidrag från Nordiska rådet som grundplåt samt stöd från positiva föräldrar och elever kunde 8A

från Stenungskolan genomföra ett vänortsbesök till Huittinen med besök på en högstadieskola. 
De finländska värdarna hade gjort ett gediget program med bl. a besök på ett glasbruk, middagar på

Stadshuset, lektionsbesök, idrottsaktiviteter och disco. 
Klassen hade många roliga minnen och intryck med i bagaget på hemresan. 

Verksamhetstal Norr

Antal elever år F - 9 
Antal barn i skolbarns-
omsorg (okt )
Antal barn i barnomsorg 
(okt )
Antal elever i Särskola

2000

1 188

335

248
42

2001

1 194

321

240
47

Förändr

6

-14

-8
5

Nyckeltal Norr

Lärare / 100 elever
Undervisn kostnad / elev

2000

24 277 kr

2001

6,8
26 804 kr

Sanne och Per från Balders hage,
Stenungskolan. Temadag på Råön.

och 3 dagbarnvårdare har sedan många år tillbaka
arbetat tillsammans på Barnbacken. Alla dagbarn-
vårdare har  träffats ca 1 dag/vecka i öppnaförsko-
lans lokal på Hällebäck. 

Stenungskolan 2001

Stenungskolan har  365  elever i  åk 7-9. Sedan
några år tillbaka har skolan varit organiserad i 4 st.
arbetslag. Lärare och elever i arbetslagen har stor
grad av eget inflytande, eget ansvar och egna resur-
ser.

Datoriseringen, som  blir mer omfattande för
varje år, innebär stora möjligheter för eleverna att,
med lärarna som handledare, kunna skapa och
dokumentera egen kunskap och att kunna visa sina
färdigheter t.ex. i digital portfolio. I år har skolans
utvecklingsarbete varit inriktat på att arbeta fram
individuella studieplaner för eleverna. Dessa är
nödvändiga då vi nu försöker arbeta utan timplan.

Skolans mobbningsplan, där kamratgruppen
"Polarna" är ett aktivt inslag i skolans vardag,
bidrar bl.a. att den "synliga" mobbningen är myck-
et liten.

Skolans resultat, mätt i höstterminens ( ht 2001)
betygsöversikt, är också mycket gott. Det var
endast 2 av 136 elever i åk 9   som ej nådde  målen
för godkänt i kärnämnena svenska, matematik eller
engelska.

barnskola dvs. integrering med skolår 1. Fritidshem
finns i Ucklum och Svenshögen. Alla barn har
kunnat erbjudas plats.

Vi har i Ucklum frukost som erbjuds alla barn i
skolan till ett självkostnadspris. Ett liknande försök
har startat i Svenshögen. Skolan har under året
aktivt arbetat med friskvårdsarbete för både elever
och personal.

Förskola och familjedaghem i centrum  

Bergsvägens förskola består av 5 avdelningar varav
4 med barn i ålder 2-5 år och en småbarnsavdelning
med barn i ålder 1-3 år. En av avdelningarna är en
resursavdelning där barn med olika handikapp har
varit integrerade i verksamheten. Förskolan har en
fin utemiljö.

Nytorpshöjds förskola består av 3 avdelningar
varav 2 har tagit emot barn i ålder 1-4 år och den
tredje har varit en 5-årsavdelning. Nytorpshöjd har
profilerat sig som en språkinriktad förskola, där
man skaffat sig mycket kunskap om barns språkut-
veckling detta för att  stärka barns språk.

Familjedaghem
7 dagbarnvårdare har tagit emot barn i sitt egna hem

Att få lära sig baka sitt bröd är 
värdefullt - och gott !

Utelek i Ödsmål.
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Resultatenhet Hassel-
backen
Utvecklingen av verksamheten inom förskolan
1-5 år

Alla förskolorna har arbetat med att göra lokala
arbetsplaner utifrån styrdokumenten och det lokala
utvecklingsavtalet. De har kommit olika långt med
arbetet. Målet med utvecklingsarbetet är att kunna
bemöta, stödja barnen och skapa en god och stimu-
lerande miljö för barnen. 

Brudhammars förskola arbetar tillsammans med
barnen med ett miljöprojekt som heter Grön Flagg
där kretsloppstänkande är grunden. 

Utvecklingen av verksamheten inom grundskolan

Samtliga pedagoger i skolan är indelade i arbets-
lag. I arbetslagen är lärarna ansvariga för en
bestämd elevgrupp. Det är nu lättare att organisera
temaarbete och projektarbete i arbetslagen. Lärarna
i arbetslagen lägger ner mycket kraft på att få ele-
verna att förstå att de är ansvariga för sin arbetsmil-
jö och att de går i skolan för sin egen skull. 

Samtliga elever från år 5-8 har arbetat med En
rökfri generation under en vecka för att motverka

att elever börjar röka och sluta om de har börjat.
Det kommer att forsätta även nästa läsår.

Tillsammans med Stora Höga skolan bedriver
Kristinedalskolan ett samarbete med en skola i
Lettland. Vartannat år kommer elever och lärare
från Lettland hit på besök och vartannat år åker våra
elever och lärare dit. Det är ett mycket uppskattat
och nyttigt internationaliserings projekt.

Invandrarundervisningen

Modersmålsundervisningen bedrivs i fem språk.
Albanska, Bosniska, Finska, Persiska och Arabiska.
Ca 95 elever får i åldersblandade grupper undervis-
ning i sitt modersmål 40-80 minuter i veckan.
Undervisningen sker på fyra olika skolor. 

Verksamhelstal Hasselbacken

Nyckeltal Hasselbacken

Antal elever år F - 9 
Antal barn i skolbarns-
omsorg (okt )
Antal barn i barnomsorg
(okt )

2000

1 021

346

267

2001

1 003

321

284

Förändr

-18

-25

17

Nu är äntligen den efterlängtade datasalen klar.
Här finns möjlighet för ungdomarna att söka

information på nätet. Salen används som synes
flitigt.

Cafédelen har fått ett verkligt lyft,
här är ljust, fräscht och mysigt.

Här börjar ombyggnaden av uppehållsrummet.  
De mörka båsen finns fortfarande kvar.

Vad månde bliva av detta kaos?

Det finns även tryckta uppslagsverk i datasalen
för den som av någon anledning hellre väljer att

söka sin information på traditionellt sätt. 

Lärare / 100 elever 
(lå 00/01 )

Undervisn kostnad /elev

Undervisn kostnad /elev,
exkl svenska 2

2000

27 751 kr

24 853 kr

2001

7.4

29 571 kr

26 950 kr

Kristinedalskolan genomgick en efterlängtad ombyggnad sommaren 2001

Hasselbacken skola och barnomsorg
(tkr)
Intäkter/ Kostnader

Intäkter

Personalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Nettokostnad

2000

1 294

-56 103
0

-4 584
-60 687

-59 393

2001

1 876

-58 262
-5

-4 262
-62 529

-60 653

Budg.avv

1 280

-3 196
-5

-632
-3 833

-2 553

Ansvarsenheter

(tkr)
Re Hasselbacken
övergripande

Kristinedalskolan

Hälleb, K-dal fs o
Hassel

Kyrkenorum-
skolan

Kyrkenorums
förskola

Brudhammar

Förbruknings-
inventarier

Nettokostnad

2000

389
-12 992
-12 603

307
-17 473
-17 166

97
-7 517
-7 419

197
-11 213
-11 017

0
-4 387
-4 387

305
-6 727
-6 423

-378

59 393

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Kostn

2001

1 532
-8 981
-7 449

84
-21 722
-21 638

23
-7 832
-7 809

18
-11 727
-11 709

0
-4 358
-4 358

219
-7 369
-7 150

-540

-60 653

2001

242

Budg.avv

1 155
-1 223

-68

-709

23
-124
-101

18
-613
-596

0
-205
-205

0
-925
-925

50

-2 553

Investeringar

Summa
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Verksamhetstal Söder

Antal elever år F - 9 

Antal barn i skolbarns-
omsorg ( okt )

Antal barn i barnomsorg
(okt )

2000

908

303

197

2001

953

304

222

Förändr

45

1

25

Resultatenhet Söder
Förskola 1-5 år och familjedaghem    

I augusti startade Tvetens förskola i nya lokaler
- en tillbyggnad vid Tvetenskolan - och där finns nu
20 barn i en avdelning i nära samarbete med skolan.
Två familjedaghem i Tveten gick in i förskolan och
därutöver kunde 13 nya barn beredas plats. 

Grundskola år 1-9

Stora Högaskolan
Också under 2001 har inflyttningen till framför

allt Stora Höga varit stor. Det betyder att Stora
Högaskolan har blivit kommunens största grund-
skola, vilket var svårt att förutse när beslutet om
byggnation togs.  År F-3 omfattar förskoleklasser
och skola samt fritidshem. Efterfrågan på skolbarn-
somsorg är stor och för eleverna i skolår 3 finns en
skolbarnsklubb. År 4-6 bildar ett arbetslag med
drygt 240 elever i tio klasser. För eleverna i år 4
finns också en skolbarnsklubb med eftermiddags-
verksamhet. Lärarna samverkar framför allt skol-
årsvis när det gäller planering och gemensamma
aktiviteter. De tre fyrorna, som har sina klassrum på
Emils plan, får en hel del motion genom att de varje
dag går till den stora skolans matsal och också flera
gånger i veckan går dit för lektioner i idrott, slöjd
och musik. De räknade under hösten ut att de går
nästan 5 kilometer i veckan! 

År 7-9 har tre arbetslag med sammanlagt 265
elever i tio klasser. Tre elever och två lärare deltog
i besöket i Burtnieki, Lettland i maj tillsammans
med Kristinedalskolan. En annan internationell
kontakt har också knutits under året. Genom ett sti-
pendium från Svenska Institutet blev det möjligt för
fyra lärare att besöka Mocambique och en skola
där. De arbetade fram grunder för ett fortsatt sam-
arbete med lärare och elever och hade med sig ett
antal brev till eleverna i Stora Höga. Tanken är att
det fortsatta utbytet ska ske genom brev och e-post
och vara en röd tråd i temaarbete då och då under
läsåret.

Jörlandaskolan
I Jörlandaskolan finns ca 210 elever i skolår F-5

uppdelade i två spår. Skolan har 10 klassrum och
det betyder att två klasser måste utnyttja klassrum
och grupprum i Jörlandagården samt en modul, som
tillfälligt grupprum under läsåret 01/02. Inför
hösten 2002 ökar behovet ytterligare, eftersom ele-
verna stannar kvar i Jörlandaskolan också i år 6. 

Tvetenskolan
På skolan finns ett arbetslag för år F-3 med för-

skoleklass, skola och skolbarnsomsorg. Lärare och
elever arbetar med portfolio-metodik och man tar
emot studiebesök från många skolor.

Motionsgruppens satsning för
ökad rörelseglädje har i höst
handlat om målgruppen barn
/ungdomar.
Stora Högaskolan hörde till de
skolor som deltog i  aktivitets-
veckan med målsättningen att
stimulera barnen  att vara
fysiskt aktiva en stund varje
dag. Morgonen  började med
uppvärmning,därefter följde
jogging och morgonaktiviteten
avslutades sedan med en frukt-
stund. 

Julavslutning i skola / barnomsorg Söder. Temat är  Astrid Lindgren.

Nyckeltal Söder

Lärare / 100 elever 
(lå 00/01 )

Undervisn kostnad / elev

2000

22 639 kr

2001

7,2

24 797 kr

Söder skola och barnomsorg
(tkr)
Intäkter/ Kostnader

Intäkter

Personalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

Summa kostnader

Nettokostnad

2000

1 073

-41 077
0

-2 798

-43 875

-42 802

2001

1 763

-48 120
0

-3 322

-51 442

-49 679

Budg.avv

1 123

-2 324

-738

-3 062

-1 939

Ansvarsenheter

(tkr)
Re Söder övergripande

St Högaskolan
6-9

St Högaskolan 
F-5

Tvetenskolan

Jörlandaskolan

Förbruknings-
inventarier

Nettokostnad

2000

720
-8 218
-7 498

198
-9 903
-9 705

97
-13 660
-13 564

25
-1 639
-1 614

33
-10 253
-10 220

-202

-42 802

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Kostn

2001

651
-7 464
-6 813

328
-10 743
-10 415

649
-18 915
-18 266

17
-2 011
-1 994

118
-11 950
-11 832

-359

-49 679

2001

719

Budg.avv

40
-136
-96

-178

649
-1 325

-676

17
-526
-509

118
-580
-462

-19

-1 939

Investeringar

Summa



(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Ackumulerat överskott

(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)

SFI
Högskoleutbildning
Kunskapslyftet + 
Komvux

2000

1 373
-1 586

-213

363

2000

7 942
-13 617

-5 675

-901
-368

-4 406

2001

1 021
-1 016

5

368

2001

7 714
-13 715

-6 001

-906
-532

-4 563

Budg.avv

-329
334

5

Budg.avv

-660
44

-616

33
-2

-646

flexibel undervisning. Av den orsaken kommer vi
att få arbeta mer med distansutbildning, kvällsut-
bildning  och individualisering. Med vårt arbetssätt
står vi dock väl rustade för att möta den utmaning-
en

Det direkta statliga bidraget till vuxenutbildning
kommer att minska nästa år, men kan komma att
kompenseras av t ex det individuella kompetens-
sparandet, collegeutbildning, EU-projekt samt före-
tagsutbildning. 

Resultat 

Vårt ekonomiska underskott resultatet av att allt
fler söker påbyggnadsutbildningar  på annan ort. De
riksrekryterande påbyggnadsutbildningarna kan vi
tyvärr inte alls påverka lokalt. Ansökning och
antagning sker helt utan vår vetskap och vi har inte
rätt att neka våra kommuninvånare sådan utbildning
oavsett dess pris.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningen är en del av
Vuxenutbildningsenheten, men till skillnad från
övriga verksamheter är den helt intäktsfinansierad
och har inga som helst kommunala eller statliga
bidrag för sin verksamhet. Under året har en ytter-
ligare nedgång skett av det totala antalet uppdrag.

Uppdragsverksamheten består numera av nästan
enbart korta kurser/uppdrag. De dominerande
utbildningarna är inom data och vård/omsorg. Till
detta ska fogas ett relativt stort antal timmar med
konsultuppdrag inom områden som webbdesign,
grafisk formgivning och skapande av enkäter. Den
största uppdragsgivaren är kommunen. 

Framtiden

Tack vare Mål 3-pengar har
de skett en viss uppgång i anta-
let grundläggande datautbild-
ningar och vi tror att denna
trend kommer att fortsätta.
Dessutom tror vi mycket på
Internetbaserade distanskurser
inom bl a stresshantering och
alternativ medicin. I övrigt för-
väntas samma omfattning i
fråga om våra kommunala upp-
drag. 

Högskoleutbildning

Antalet högskolekurser har ökat en hel del under
året framför allt tack vare ett utvidgat samarbete
med HTU, Högskolan i Trollhättan/ Uddevalla.
Genom dem har vi också tillgång till en samlad
utbildning i form av den treåriga systemvetarlinjen.
Under året har eleverna i vår region erbjudits ett
utbud på totalt över hundra kurser.

Det har tagit tid för många Stenungsundsbor att
upptäcka möjligheten och fördelarna med att stude-
ra på hemmaplan. Traditionellt vänds ju blickarna
mot Göteborg, men vi ser nu ett ökande intresse för
det utbud vi har.

Under året har genomförts en sammanhållen
utbildning och 10 kurser.

Allt tyder på ett tätare samarbete med högsko-
lorna i regionen, d v s HTU och Karlstads univer-
sitet. Vi räknar med en dubblering av det faktiska
antalet kurser under 2002 och bland planerade kur-
ser kan nämnas den mycket populära JÖKEN
(Juridisk översiktskurs), English Communication
och inte minst hela sjuksköterskeprogrammet. Om
allt går i lås kommer vi dessutom att kunna genom-
föra lärarprogrammet i samarbete med Göteborgs
universitet.

Vuxenutbildning /
Svenska för invandrare (SFI)

Verksamheten inom SFI består av två delar,
nämligen "svenska för invandrare" och "svenska för
flyktingar". 

Totalt har 67 personer fått SFI-undervisning
under året. Andelen flyktingar har stadigt sjunkit av
naturliga skäl, eftersom Stenungsund inte längre
har avtal med Migrationsverket. Problemet med att
en stor grupp elever inte har någon eller väldigt kort
skolgång kvarstår och i dag har vi åtskilliga analfa-
beter. Notabelt är att eleverna kommer från 31 län-
der och att alla världsdelar är representerade. 

Underskottet förklaras med att statsbidraget för
flyktingar har minskat i samma takt som antalet
invandrare (främst anhörighetsfall) har ökat. Trots
att vi överskridit vår ekonomiska ram har vi tyvärr
inte kunnat erbjuda kontinuerlig antagning, utan
väntetiden har under hösten varit ca 3 månader.

Antalet invandrare kommer antagligen att ligga
kvar på samma nivå eller till och med öka. Eftersom
invandrarna till skillnad från flyktingarna inte har
vistats på flyktingförläggningar, kan de mycket
sällan någon svenska och är därför resurskrävande.
Vi kommer antagligen dessutom att få mindre
pengar från kommunen, vilket i så fall innebär att
verksamheten kommer att minska kraftigt. För när-
varande har vi helt intagningsstopp och kan troligen
inte erbjuda några utbildningsplatser 2002.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Stenungsund omfattar
sedan 1 juli 1999 såväl Komvux som
Kunskapslyftet. Komvux finansieras helt av komm-
unala medel medan Kunskapslyftet finansieras av
staten. I Stenungsund är de
bägge verksamheterna helt
integrerade och vi kan svårli-
gen skilja på vilka bland ele-
verna eller personalen som till-
hör Kunskapslyftet eller
Komvux. 

Det statliga bidraget är knu-
tet till ett direkt uppdrag. I vårt
fall ska utbildning bedrivas
motsvarande utbildning på hel-
tid för ca 197 personer. Det
kommunala anslaget ska täcka
all övrig utbildning.

Under året har närmare 600
personer varit inskrivna på
Vuxenutbildningen. Omfattningen varierade från
någon enstaka kurs till heltidsstudier. 

Utbildning bedrivs främst inom gymnasieskolans
kärnämnen, d.v.s matematik, engelska, svenska,
samhällskunskap m.fl. ämnen, men det finns även
möjlighet att läsa på mer grundläggande nivå för
dem som så behöver. Även viss yrkesutbildning
sker i form av storhushåll/restaurangutbildning,
omsorgsutbildning, ekonomiska ämnen, naturve-
tenskapligt basår samt en processutbildning som
samägs av GöteborgsRegionens norra kommuner. 

Förutom på vissa yrkesutbildningar är undervis-
ningen och studietakten till stor del individualise-
rad, vilket innebär att begrepp som t ex klasser och
terminer är borta. Intagning kan därför också ske
kontinuerligt under året. Vi har därför, med något
enstaka undantag, kunnat bereda plats för samtliga
medborgare som ansökt om utbildning i
Stenungsund.

Den sammanslagna organisationen och det
annorlunda arbetssättet har rönt stor uppmärksam-
het runtom i landet, vilket har resulterat i en mängd
studiebesök från hela riket.

I takt med en allt bättre arbetsmarknad kommer
vår nya stora målgrupp att vara de som är yrkes-
verksamma. Denna grupp har större krav på en mer

Uppdragsutbildningen,
intäktsfinansierad

Vuxenutbildningsenheten

Årets resultat

Vuxenutbildningen inkl. SFI (Svenska för
invandrare) och Högskoleutbildningen redovisar
underskott mot budget på 615 tkr. Underskottet är
i stort sett helt resultatet av att det tidigare över-
skottet inom interkommunala ersättningar har för-
bytts till ett stort underskott. Tendensen är dessut-
om att allt fler söker påbyggnadsutbildningar på
annan ort. De riksrekryterande påbyggnadsutbild-
ningarna kan vi tyvärr inte alls påverka lokalt.
Ansökning och antagning sker helt utan vår vet-
skap och vi har inte rätt att neka våra kommunin-
vånare sådan utbildning oavsett dess pris.

Uppdragsutbildningens volym har under 2001
fortsatt att minska och verksamheten redovisar ett
mindre överskott (5tkr). 

Närmare 200 vuxna om året läser nu
på högskolan i Stenungsund tack vare

den s k telebildtekniken. "
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Hos Vuxenutbildningen är de flesta 
klassrum avskaffade och var och en 

kan arbeta i sin egen takt.



Arbetsmarknad  

AME (ArbetsMarknadsEnheten) 

Arbetsmarknadsåtgärder

Konjunkturerna svänger fort. Efter en period
med många positiva signaler kring sysselsättning,
nyanmälda arbeten, halvering av den öppna arbets-
lösheten m.m. duggade varslen tätt under hösten.

Signalerna från regeringen via AMS är för när-
varande att ligga på en hög åtgärdsnivå. Det som för
några år sedan hette ALU motsvarar ungefär i dag
den s k aktivitetsgarantin. Skillnaden från tidi-
gare är att den arbetslöse kontinuerligt
ska vara i en aktiv åtgärd. Man är
inskriven och aktiv i detta pro-
gram till dess man får ett
reguljärt arbete, börjar stu-
dera eller blir pensionär.
Syftet är dels att minska
den öppna arbetslös-
heten, dels att arbetslösa
personer mår bra av
aktivitet och att arbets-
löshetsersättningen ska
ha en motprestation.
AMS önskar ett större
antal arbetslösa i detta pro-
gram när den reguljära
arbetsmarknaden inte sväljer
de olika formerna av anställ-
ningsstöd. Lokalt har Arbetsförmed-
lingen valt att lägga ner "Aha-projektet"
vid årsskiftet 2001-2002. Personer från detta pro-
jekt kommer i stor utsträckning att få praktik inom
ramen för aktivitetsgarantin.

På ungdomssidan noterar vi att under 2001 har
34 ungdomar varit inskrivna i den kommunala ung-
domspraktiken, som handhas av Arbetsförmed-
lingen. Att Arbetsförmedlingen praktiskt handhar
den kommunala ungdomspraktiken beslutades poli-
tiskt när denna åtgärd infördes. 

Personer i åtgärder, såväl med som utan anställ-
ningsförhållanden, har under 2001 legat på ungefär
samma nivå som året innan. Socialtjänsten förde
över  medel till AME för att vi skulle verkställa allt
från praktik med försörjningsstöd och feriearbeten
till tidsbegränsade lönebidragsanställningar.

Gemensamma potten är en 4S-insats som
används när inga andra lösningar går att finna för
personer som har en långvarig arbetslöshet bakom
sig eller som är långtidssjukskrivna. Här  bedöms en
samordning av olika myndigheters insatser vara
nödvändig. Den vanligaste insatsen är lönesubven-
tion.

Arbetslivsenheten (ALE), samordningsprojektet
mellan Arbetsförmedlingen, IFO, Försäkrings-
kassan, primärvården och AME, arbetar sedan  ca
1,5 år tillbaka med problemlösning för personer
med behov av samordnad rehabilitering.

Alltjämt är det så att brist på resurser finns bl.a

inom vården, rehabiliteringsinsatser från Arbets-
förmedlingen (utredning och uppföljning) och
arbetsträningsplatser. En viktig uppgift för ALE är
att arbeta utifrån möjligheter, men också att peka på
och lyfta upp hinder och strukturella problem i
arbetet med att finna lösningar.

Vi har under hösten kommit in i nya lokaler på
Norra Hamnplan. I detta hus finns nu administra-
tion, kök, textilverkstad samt samverkansprojektet
ALE (se ovan). På vår "gamla" plats finns hamn-
kontor, strandstädning, verkstad och personalut-
rymmen för de praktiska grupperna.

I gamla tullhuset finns Föreningsprojektet samt
Naturvårdslaget.

I Uppdragsutbildningens före detta lokaler på
Strandvägen 36 finns vårt Individuella Program
Yrkespraktiken.

Arbete sker kontinuerligt för att ytterligare
"försköna" området på och omkring Norra
Hamnplan. På sikt kommer också en strandprome-
nad enligt kommunens översiktsplan att knyta
samman Stenungs Torg med Norra Hamnplan längs
vattnet.

Bryggor, gästhamn och Norra Hamnplan

Då vi 1998 tog över driften av bryggverksamheten var
de fasta båtplatserna uthyrda till 44 procent. Under

2001 kom i stort sett alla fasta båtplatser
att bli uthyrda. Så var även fallet med

uppläggningsplatser på Norra
Hamnplan. Vi har under året

bytt ut och förbättrat brygg-
delar, el och vatten så långt
ekonomin har tillåtit.

Under hösten har vi
fått i uppdrag av
Tekniska utskottet att
göra en plan med ekono-
misk konsekvens av att
rusta upp Stenkajen som

för närvarande är
avstängd.

Individuella Programmet -  
Yrkespraktiken

Efter att under många år huserat i dåligt under-
visningsanpassade lokaler fick vi till höststarten
fina lokaler för vårt Individuella Program på
Strandvägen. Det vi tyvärr missar p.g.a. denna för-
ändring är att alla vi vuxna som sprungit runt ung-
domarna, bortsett från direkt berörd personal, inte
längre finns alldeles i närheten.

Det individuella programmet fortsätter att "sväl-
la". Av den grupp som vi hade i höstas på ca 45 ele-
ver är tio inriktade på arbetsmarknaden och borde
vara ute på en praktik utanför gymnasieskolans sfär
och tio borde vara på Nösnäsgymnasiet för att ha
heltidsstudier Vi saknar kommunal ungdomspraktik
där ungdomarna i så fall får s k KUP-ersättning och
Nösnäsgymnasiet har inte haft plats för alla elever
som vill läsa på heltid men inte är behöriga till ett
nationellt program. Vi arbetar på att få ett system
som gör att varje ungdom/elev hamnar på rätt plats
utifrån intresse och förutsättningar.

Verksamheten har fungerat förhållandevis bra
trots stora undervisningsgrupper och svårigheter att
få ut eleverna på praktik. Utöver den lilla personal-
gruppen på heltid har ett antal lärare från Nösnäs
gjort ett antal timmar per vecka i kärnämnen och
tillvalsämnen. Vi har också haft praktikanter hos
oss och dessutom har folkhälsorådet under 2001
avsatt medel för en person att driva ett hälsoprojekt
bland eleverna

Arbetsmarknadsenheten

(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)

Arbetsmarknads-
åtgärder
Bryggor och gästhamn
Individuellt program (IV)

2000

9 620
-15 944

-6 324

-6 263
-14
-48

2001

10 765
-16 804

-6 039

6 039
12

-12

Budg.avv

-1 083
1 372

289

262
39

-12

Draperi tillverkat av textilverkstaden för
Habiliteringen i Kungälv och deras verksamhet i

Stenungsund.

Årets resultat

Arbetsmarknadsenheten inkl. bryggor,
gästhamn redovisar för 2001 ett överskott på 289
tkr. Bryggor och gästhamn svarar för 39 tkr av
detta överskott och verksamheten är nu helt
intäktsfinansierad och gamla underskott kan beta-
las av. I årets kostnader är relevanta lönekostnader
medtagna. 

Det individuella programmet drivs på uppdrag
och finansieras av Nösnäsgymnasiet. Ökade kost-
nader för ett ökande antal elever har kompenserats
av uppdragsgivaren.
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En kontinuerlig landskapsvård, utförd av 
naturvårdslaget, håller områden vackra 

och lättillgängliga.

En bro som förbinder ett svårforserat avsnitt på
Stenungsön tillverkad av AME:s brygglag 

beställt av Fritidsförvaltningen.



Konsten att äta hållbart så att både kroppen och
miljön mår bra

Mer än 70 000 kg mat och dryck produceras per
svensk under en livstid, därför är det så viktigt att vi
gör så bra val som möjligt både för hälsan och mil-
jön.

Enligt Centrum för tillämpad näringslära och
Livsmedelsverket  bör vi bland annat äta mer fiber-
rik kost och öka konsumtionen av grova grönsaker,
potatis och rotfrukter. Göra rätt kött- och grönsaks-
val vilket handlar om hur varorna produceras och
transporteras. I möjligaste mån använda närprodu-
cerat och säsongsanpassade grönsaker.

Valfrihet

Genom att skolorna erbjuder olika alternativ
såsom en vegetarisk varmrätt och en varierad sall-
adsbuffé att plocka ifrån utöver den ordinarie varm-
rätten så är det lättare att få bra proportioner på tall-
lriken, den så kallade Tallriksmodellen.

Måltidsteam

Enheten har haft svårigheter med att rekrytera
personal med kostkompetens vid ordinarie perso-
nals korttidsfrånvaro. 

Under sommaren rekryterades därför personal
till ett Måltidsteam som startade från och med höst-
terminens början och skall fungera som en perso-
nalpool. 

Det anställdes personal med kostkompetens
samt med olika bakgrund och erfarenheter från tidi-
gare arbetsliv för att möta kraven från våra gäster. 

Vi har ett ökat antal gäster med utländsk bak-
grund som har olika erfarenheter och önskemål när
det gäller maten och det är viktigt att vi tar tillvara
den kunskap som personal med invandrarbakgrund
har att tillföra vårt arbetslag. 

Miljöpris

Stenungskolan lyckades så bra med
Måltidsenhetens gemensamma mål, att Gull-Britt
Sommargren, som är föreståndare för Stenung-
skolans matsal fick ta emot Stenungsunds kom-
muns miljöpris år 2001. Tekniska myndighets-
nämndens motivering var bland annat ett eleverna
får en tilltalande kost i en trevlig restaurangmiljö
vilket gynnar skolarbetet och elevernas välbefinn-
ande.

Personalutveckling

Måltidsenheten har sökt medel från Europeiska
socialfondens (ESF) program Växtkraft Mål 3 och
beviljats stöd för genomförande av verksamhets-
och kompetensanalys samt kompetensutveckling.

Genom att se över våra arbetsuppgifter och sätta

in dem i ett större sammanhang, med en gemensam
framtidsbild kan vi förändra vår arbetsplats, bredd-
da individens utvecklingsmöjligheter och skapa
större arbetsglädje. 

Vi arbetar bland annat efter den nationella hand-
lingsplanen för nutrition där vi framhåller bety-
delsen av kompetens inom områdena kostekonomi
och mat/hälsa.

Arbetsmiljö

Det har investerats i maskiner som underlättar
tunga arbetsmoment, t. ex. grovdiskmaskiner på
Stenungskolan och Tallåsen.  Nya spisar och lyft-
vagnar har bland annat inhandlats.

Ny förskola på Tveten

Tvetens skola byggdes till och fick en ny för-
skoleavdelning. Köket fick kompletteras med vissa
nya köksmaskiner för att även klara förskolan. Det
byggdes ett nytt efterlängtat varuintag som under-
lättar  många tunga lyft.   

Bra frukost = bra dag

Vid några skolor har det serverats frukost på
prov. Elever som inte hinner eller orkar äta frukost
hemma har haft möjlighet att köpa frukost till själv-
kostnadspris               

Äldreomsorgen

Tallåsens kök har levererat 52 078 lunch till
Tallåsen/Furugården och Hällebäcks äldreboende
fördelat på sammanlagt 14 boenden, ca 143
lunch/dag

Till matdistribution har det levererats 12 173
lunch, ca 33 lunch/dag.

Framtidsfrågor

Inom enheten har vi hög genomsnittsålder så vi
kommer att ha ett stort rekryteringsbehov framöver
och det kommer att vara oerhört viktigt att rekryte-
ra personal med rätt kompetens. Vi måste arbeta för
att skapa bra arbetsplatser där personalen känner
sig trygg och kan utvecklas.

En viktig faktor för måltidsenheten är att datori-
seringen genomförs av hela verksamheten så snart
som möjligt. Eftersom vår verksamhet är spridd
över hela kommunen skulle det underlätta samarbe-
tet avsevärt.

MåltidMåltid

Årets resultat
Underskottet beror på en utökad volym inom

skola och barnomsorg samt att livsmedelspriserna
har stigit mer än vad som har budgeterats.
Storhushållsprisindex har tom september ökat med
3,8% sedan januari.

Andelen KRAV-märkta livsmedel har under
året uppgått till 6,7%, motsvarande 610 tkr.

(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

2000

7 838
-23 306

-15 468

2001

8 685
-24 876

-16 191

Budg.avv

750
-1 125

-375

Gull-Britt Sommargren fick kommunens
Miljöpris 2001Verksamhetstal

Antal elever i 
gymnasiet

Antal elever år F - 9

Antal barn i skolbarns-
omsorg (okt )
Antal barn i förskola 
(okt )

Antal barn i särskolan

Antal barn skoldag-
hem

ht -00

1 221

0

0

-182

0

15

ht -01

1 236

0

0

-182

0

20

Förändr

15

0

0

0

0

5

Nyckeltal

Antal luncher till sär-
skilt boende
- därav heldagspor-

tioner
Antal luncher, mat-
distribution
Antal luncher/ dag i
särsk boende
- därav heldagspor-

tioner/ dag
Antal luncher/ dag i
matdistribution

Barn som p.g.a. sjuk-
dom erbjuds special-
kost
Barn som p.g.a.
etnisk bakgrund eller
religion erbjuds 
specialkost

Procentandel KRAV-
märkt livsmedel
(redovisning saknas
för år 2000)

2000

42 896

4 995

15 863

118

14

43

375

90

2001

52 078

9 527

12 173

143

26

33

390

85

6,7%

Förändr

9 182

4 532

-3 690

25

12

-10

15

-5
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Samhällsbyggnad
Byggnation

Även under år 2001 har nybyggnationen och
inflyttningen till vår kommun varit stor och för
andra året i rad är Stenungsund den snabbast väx-
ande kommunen (procentuellt sett) i länet. 

Närheten till hav och natur och goda kommuni-
kationer med tågstopp i Stora Höga samt tillgång på
tomtmark gör att de södra kommundelarna blivit
mycket attraktiva att bosätta sig i.

På grund av den kraftigt ökade nybyggnation
påverkas samtliga verksamheter inom enheten och
då speciellt bygg-, plan- och kart/ mätverksamheten
med ökad intensitet till följd.

Miljö- och hälsoskydd
För 2001 har miljö- och hälsoskyddsavdelningen

arbetat i linje med en tillsynsplan fastställd av
tekniska myndighetsnämnden. Denna tillsynsplan
avser den tillsyn som tekniska myndighetsnämnden
anser bör ske enligt miljöbalken, livsmedelslagstift-
ningen och djurskyddslagstiftningen. 

Under året har miljö- och hälsoskyddsverksam-
heten fått en mer självständig ställning inom sam-
hällsbyggnadsenheten. Syftet är att ge en tydligare
rollfördelning mellan myndighetsutövning och drift
av kommunala verksamheter. Miljö- och hälso-
skyddsavdelningen har också fått utökade resurser.

Enligt tekniska myndighetsnämndens tillsyns-
plan har ett stort antal miljöfarliga verksamheter
undersökts. För många mindre verksamheter är
behovet av information och utbildning stort. I flera
fall har krav ställts på företagen. Nya regler om
egenkontroll och rapportering ställer nya krav på
tillsynen. 

Flera miljöärenden vid storindustrin har pågått
under året. Borealis utbyggda polyetenillverkning,
borstar, har efter inledande problem kommit igång.
Hydro Polymers har fått tillstånd för utökad pro-
duktion. Akzo Nobel har inlett arbetet med till-
ståndsprövning för framtida utbyggnad av samtliga
fabriker. Vid Neste Oxo togs beslut i slutet av året
om att ersätta den tunga eldningsoljan som råvara
med naturgas. Gasledning projekteras och beräknas
vara klar 2003. Detta medför bl.a. minskade utsläpp
av svavel och färre fartygstransporter vilket är en
mycket positiv miljöåtgärd. Även fjärrvärmen och
andra verksamheter kommer troligen att byta bränsle
från olja och gasol till naturgas. Stenungsunds fjärr-
värme har under året anslutit spillvärme från Neste
Oxo. Detta ger stora miljöfördelar med minskade
utsläppt till luften.

Under året har arbete med vattenskyddsområde
kring kommunens vattentäkt Stora Hällungen star-
tats tillsammans med teknisk drift.

Livsmedel
Tillsynen av livsmedelshantering i restauranger,

skolor och butiker har förbättras. Förutom inspektio-
ner och provtagningar sker information och utbild-
ning för livsmedelspersonal som är efterfrågat.

Djurskydd
Den planerade satsningen med besök på lant-

bruken har fått begränsas med hänsyn till ökad för-
siktighet beträffande smittspridning. Utredning
pågår om djurskyddet skall vara kvar hos kommu-
nerna.

Nya adresser på landsbygden
Stenungsunds kommun, såsom alla kommuner i

vårt land, håller på att skapa nya sk. belägenhets-
adresser. Det innebär att de gamla postlådeadres-
serna på sikt försvinner och ersätts med nya adresser.

De nya adresserna skiljer sig från de gamla först
och främst genom att de beskriver var huset är belä-
get, inte som förut en beteckning på en poståda.
Detta har många fördelar, inte minst för dem som
skall hitta fram till huset av olika anledningar. 

Ur de allmänna kartorna tas fram delar av en
kommundel som namnsätts med trakt- och bynamn.
Bostadshusen numreras sedan systematiskt efter ett
visst mönster. 

Arbetet omfattande över 4500 adressplatser men
arbetet beräknas vara klart före sommaren år 2002.

Adressättningen kan följas på kommunens hem-
sida www.stenungsund.se under rubriken samhälls-
info, Bygga & Bo och slutligen "Nya adresser på
landsbygden".

Framtiden
Det är viktigt att prioritera

arbetet med  befolkningsprogno-
ser, lokalförsörjningsplaner m.m.
för att kunna planera framtida
byggnation. 

Exempel på viktiga utma-
ningar år 2002 är detaljplane-
arbetet med Västra Hallerna och
revidering av kommunens över-
siktsplan ÖP- 98.

Samhällsbyggnad

Årets resultat

Årets resultat
Verksamheten redovisar ett underskott på drygt
900 tkr för år 2001. Underskottet mot budget beror
på olika faktorer, som t.ex ökade personalkostna-
der, kostnad för trafikutredning, ökade kostnader
för köp av arkitektarbete, ökade juristkostnader,
kostnader för speciell uppdatering av kommunens
primärkarta på grund av stor byggnation i de södra
kommundelarna. 
1. Ökade personalkostnader beroende på ett lands-

omfattande projekt som innebär att samtliga 
kommuner skall få nya adresser på landsbygden

2. Kostnad för en trafikutredning beslutad av 
kommunstyrelsen som genomfördes under året

3. Ökade kostnader för köp av arkitektarbete:
- Beroende på köpt arkitektarbete för bygg-
lovsgranskning i syfte att minska handlägg-
ningstiden

- Beroende på köpt arkitektarbete för detaljplaner 
av "internt" kommunal karaktär, såsom tex. 
Bussgata "Hasselbacken" och arbete med infö-
rande av bygglovsbefrielse för vissa bygg-
åtgärder

4. Ökade juristkostnader:
- Beroende på att flera bygglovsärenden än 
normalt krävt juristkompetens

5. Ökade övriga kostnader:
- Beroende på speciell uppdatering av kommu-
nens primärkarta på grund av stor byggnation i 
de södra kommundelarna

Kostnaderna för adressättning och trafikutred-
ning har enheten inte haft möjlighet  att påverka.
Övriga kostnader har enheten till viss del haft möj-
lighet att påverka.

Det påverkbara underskottet föreslås täckas av
tidigare upparbetat överskott.

Aktiviteter i syfte att utöka den interna kon-
trollen av kostnadsmassan kommer att införas
under år 2002.

(tkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Inklusive ack, överskott

Delresultat  (netto)
Plan och bygg
Översiktsplan, Agenda 21
Mätning
Mark och exploatering
Miljö
Skogsdrift
Nettokostnad
Inklusive ack, överskott

2000
5402

-8009
-2607

2000
-503
-336
-462
130

-1478
42

-2607

2001
4819

-9077
-4258

2001
-1136

-430
-1277

242
-1648

-9
-4258

Budg.avv
744

-1648
-904
-422

Budg.avv
-255
-180
-718
152
105

-8
-905
-422

Byggnadspriset 2001 gick till Provexas 
industribyggnad i Ödsmål

Tekniska myndighetsnämnden beslutade 
den 12 december att till vinnare av byggnadspriset

för år 2001 utse Industribyggnad på fastigheten
Näs 1:259, byggherre Provexa och arkitekt 

Mats & Arne Arkitektkontor.

Utredning pågår om djurskyddet skall 
vara kvar hos kommunerna.
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Övrigt tekniska enheterna
Kollektivtrafik

Västtrafik AB bedriver kollektivtrafiken i Västra
Götalands län. Företaget är organisatoriskt uppdelat
på fyra dotterbolag varav Västtrafik
Göteborgsområdet AB upphandlar och driver trafik
i Stenungsunds kommun.

Under året har resandet ökat främst på busslin-
jerna Röd express och linje 330. Resandet med tåg
har också ökat under året och en viktig händelse i
detta sammanhang var invigningen av Stora Höga
hållplats med tillhörande pendelparkring .

Kommunens flexlinje som tidigare varit för-
söksverksamhet permanentades under året och i
och med detta kan kommuninvånarna nå tätorten
via beställningstrafik två dagar per vecka. 

Skolskjutstrafiken har upphandlats på nytt och
en ny entreprenör driver denna trafik.

Tätortslinjen "Hallingen" har utvecklats positivt
med väsentligt ökad trafik och resandet med
"Tättingen" har även ökat..

När det gäller övriga landsortslinjer så har
resandet varit ganska konstant.

Färdtjänst
Färdtjänst som kommunal tjänst är personlig

och avsedd för den enskilde kommuninvånarens
individuella behov. Antalet resor inom fördtjänst-
verksamheten är begränsade till 104 resor per färd-
tjänsttillstånd.Under år 2001 hade 852 personer
färdtjänst vilket är en midre ökning jämfört med år
2000.

Färdtjänsten  har inom organisationen överflyt-
tats från den omsorgsinriktade delen av kommu-
nens verksamhet till ren trafikverksamhet. Under
hösten 2001 påbörjades en översyn av färdtjänstens
verksamhetsinriktning. Detta innebär en genom-
gång av samtliga resor som görs inom färdtjänsten,
inklusive arbetsresor och kostnader. Flexlinjen skall
fungera som komplement till färdtjänsten, och är
tänkt att fungera som ett förstahandsval vid tex. ser-
viceresor och inköp.I jämförelse med färdtjänsten
ger Flexlinjen samma service, men till en lägre
kostnad. Flexlinjen är numera känd av allmänheten
och används i allt större utsträckning samt upplevs
av många resenärer som en plats för sociala möten.

Trafiksäkerhetsarbetet
Gymnasieelever som går på Nösnäs får erbju-

dande om ett specialarbete som handlar om alkohol
och droger i trafiken. De får utbildning på hösten
och på våren går de själva ut i årskurs 9 och infor-
merar yngre elever och lärare. 

Nösnäseleverna har även fått körkortsundervis-
ning. 

Samtliga elever i årskurs 8 har fått mopedförar-
utbildning. 

1-2 trafikombud har utsetts på varje skola och
utbildats på Stora Holms trafikövningsplats. 

Man har genomfört trafikdagar på Ekenässkolan,
Stora Högaskolan, Kyrkenorumskolan och Svens-
högenskolan med hjälp av elever från Nösnäs indi-
viduella program och pensionärer. 

Trafikinformatören har deltagit på Bilprov-
ningens husvagnsdag och MC-dag, samt Trafik-
säkerhetens dag.

På uppdrag av Vägverket har man genomfört
bältesmätning och tagit hand om Vägverkets
utställning “Människan, hastigheten och fordonet”.

Trafikinformatören har arbetat tillsammans med
olika pensionärsföreningar och även arbetat med att
få ungdomar i åldrarna 18-24 att deltaga aktivt i
NTF:s projekt Självsäker.

Säkerhetsvästar för förskolebarn har delats ut i
samarbete med SÄTRA, Civilförsvarsföreningen,

industrin och kommunen.
Trafikinformatören har även deltagit när Hydro

Polymers genomförde Säkerhetsdagen för sina
anställda. 

Trafikinformatören deltar aktivt i Stenungsunds
Trafiksäkerhetsråd. 

Övrigt tekniska enheterna 
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Netto

Verksamheter ( netto )
Energiverksamhet
Trafikinformatör
Raskriskåtgärder
Diverse
Nettokostnad

2000
1766

-2284
-518

2000
-36
11

-419
-74

-518

2001
931

-889
42

2001
-33
-37

0
112

42

Budgavv
196
-79
117

Budgavv
-33
38

0
112
117

Lastbilsvoltan på LBC Väst den 21/11. Voltan
ingick i NTF-projektet “Trafiksäkerhet i Väst”.

Fr.v. Bengt Bengtsson, trafiksäkerhetskonsult för
NTF Väst och Martin Larsson, ordf i

Yrkestrafikrådet. 

Vad kostar det att värma ett hus som 
förbrukar 20 000 KiloWatt-timmar ?

Vad kostar det att köpa och installera ny
värmeanläggning ? 

cirka:
Oljepanna med brännare 40 000 kr.
Elpanna 28 000 kr.
Vedpanna med ackumulator 70 000 kr.
Jord eller Bergvärme 80-120 000 kr.
Pelletspanna med brännare 50 000 kr.
Luft-Vatten Värmepump 40 000 kr.

Energirådgivning
Stenungsund, Tjörn och Orust har en gemensam

energirådgivare som heter Bengt Nilsson och träffas
på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund, telefon
0303-683 76, fax 0303-680 12 eller via e-post:
bengt.nilsson@stenungsund.se

Se även vår hemsida:
www.stenungsund.se/kommun/energi

Första tåget stannar i Stora Höga

Det var rena folkfesten när tågstoppet 
i Stora Höga invigdes. Både små och stora 

lät sig väl smaka av fikat i väntan på 
invigningen och att det första tåget skulle 

anlända till stationen.

Polisens
musikkår
spelade....

...och tågpersonalen emottogs med blommor.

cirka kr

16 000 
15 000
3 000
5 000
6 000
8 000
8 000

Med:

Olja 
El
Egen ved
Köpt ved
Berg o jordvärme (elkostnad)
Luft-Vattenvärme (elkostnad)
Pellets
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Mark och exploatering
Det kraftiga bostadsbyggandet fortsatte

även under 2001, med en liten avmattning
under 2:a halvåret. Man har kommit igång med
samtliga villor inom Hamburg södra och samt-
liga  är sålda. Däremot har både Skanska och
HSB börjat ändra sina planer från bostadsrätt
till enskilda tomter med äganderätt. HSB
kommer att sälja sina tomter under 2002. Även
Skanska har dessa planer. Borätt har byggt fär-
digt sina 32 lägenheter i Berg, Stora Höga,
varav hälften är sålda. Derome Förv. AB i
Fråstorp har börjat få igång försäljningen och
man räknar med att alla 30 tomter blir sålda
under 2002.

Kommunen har sålt ca 10 tomter inom
Hallerna och en del av dessa är igång med sin
byggnation.  

Under året har kommunen skrivit under ett
samarbetsavtal med PEAB, vilket innebär att
detaljplanearbetet. har  påbörjats för Västra
Hallerna. Det är en stor plan som även skall
inkludera HSB och Modulförvaltningen.
Dessa två äger mark inom området och har

begärt planläggning. Denna stora plan, som
kommer att innehålla  ca. 300 lgh, förutom den
äldre bebyggelsen som omfattar ca 50 fastig-
heter, kommer att ha en byggstart hösten 2003
om allt flyter utan överklagande.

Vi har under året även fört förhandlingar
med Riksbyggen som har en option på mark vid
Stenunge Strand. Optionen går ut 2002-03-31.

Tre industritomter har sålts under året på kom-
munens industriområden (två på Munkeröd och
en i Stora Höga). Kommunen  har pågående
förhandlingar om ytterligare intressenter på
båda områdena. Skulle dessa pågående för-
handlingar resultera i köp, så kommer marken
inom Munkeröd att vara slut om man bortser
från de optioner som finns inom området.
Samtliga optioner går ut under 2002.

Borealis AB har fått utsträckt tid till 2003-
07-01 att besluta om man skall köpa marken
Västergårds allé eller ej.

Kommunen har skrivit exploateringsavtal
med två intressenter Mats & Arne
Arkitektkontor AB samt RIL Fastighets AB på

Badhustorget. Dessa kommer att fort-
sätta arbetet som påbörjades för
några år sedan med att få till en ny
detaljplan.

Exploatering

Område

Hallerna                          

Stenunge Strand              

Hamburg/Valeb/Anråsv.    

Berg                               

Övriga bostadsområden    

Munkeröd                        

Västergårds allé              

Stora Höga                      

Stenungsundsmotet         

Mot.-Rastpl., St H motet  

Badhustorget                  

Övriga områden               

Totalt

(tkr)
Int

Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Int
Kostn
Netto

Investerat
tom 2000

24 010
-44 524
-20 514

2 132
-11 870

-9 738

41 690
-45 622

-3 932

4 029
-3 810

219

3 473
-10 193

-6 720

23 756
-34 199
-10 443

6 567
-18 050
-11 483

12 329
-26 848
-14 519

500
-1 605
-1 105

44
-4 266
-4 222

560
-221
339

3 787
-8 838
-5 051

-87 169

Bokslut
2001

2 287
-132

2 155

0

669
-101
568

-44
-44

469
-890
-421

776
-1 769

-993

0

94
-698
-604

0

0

635
-753
-118

280
-5

275

738
-627
111

929

Avvikelse

1 287
-32

1 255

-2 331
-101

-2 432

-2 400
356

-2 044

469
-890
-421

-2 224
-1 569
-3 793

-906
-598

-1 504

-2 000
1 000

-1 000

-1 865
-653

-2 518

-2 220
2 495

275

738
-627
111

-12 071

Näringsliv
Årets verksamheter
Profil Stenungsund

Vi har nu kommit så långt så att en stiftelse
har bildats och avtal har skrivits mellan
industrin, Stenungsundshem AB och
Stenungsunds kommun. De industrier som i
nuläget är med är Akzo Nobel AB, Borealis
AB, Neste Oxo AB, Hydro Polyemers AB
samt Hogia Data AB. Kommunens represen-
tant i styrelsen är administrative chefen. Man
har anställt en person, Robert Högbring, som
ska marknadsföra Stenungsund som en trevlig
ort att bo och arbeta i.

Turistmässa

Under våren arrangerades det en
Turistmässa för STO-regionen på Fregatten. 

Arrangemanget  sköttes av Bästkusten och
man hade ett 30-tal utställare. Mässan sågs av
många besökare och blev mycket lyckad.

Kemiprojekt

Kommunen har varit engagerad i ett projekt
tillsammans med ISA, BRG och Västra
Götaland. Projektledare var Borealis förre vd
Robert Onsander. Arbetet har gått ut på att
undersöka om det finns möjligheter till förbätt-
ringar inom befintlig industri eller att hitta nya
projekt som utländska investerare kan vara
intresserade av.

Det hela har blivit bra och man har kom-mit
fram till 3-4 olika delprojekt som vi skall arbe-
ta vidare med under 2002.

Stenungsunds Framtid

Vi har haft ett antal möten med en grupp
från industrin och kommunen där vi diskuterat
olika former till lösningar på hur kommunen
skall utvecklad med en stor tillväxt. Med i
denna grupp är flera representanter från  före-
tag i kommunen..

Företag

Under året har ett antal besök gjorts hos
små och medelstora företag. Vi har fått med 8
st företag i tillväxt 2000, som drivs av BRG
Göteborg. Kommunen har förmedlat uthyrning
av 3 st lokaler till företag.

Kommunikation

Vi har förhandlat med Vattenfall AB för att
få till stånd en styckegodsterminal som skall
ersätta den som försvann när busstationen
byggdes. Detta avtal och arbetet med igång-
sättning kommer troligtvis att bli klart under
2002.

Ett nytt tågstopp i Stora Höga blev invigt
under hösten. Det har blivit mycket uppskattat
och vi försöker nu få till stånd ett tågstopp
även i Jörlanda.
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Ett nytt bostadsområde med 38
lägenheter har färdigställts i

Stora Höga under 2001. 
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Årets resultat

Orsaken till att man inte fått in budgeterade pengar beror i
samtliga fall på en försening av olika objekt, t.ex. Hamburg
norra 15 tomter som vi räknat med att sälja under 2001, samt 5
tomter inom Berg. Inget av våra två motorsvägsmot har komm-
mit igång trots förhandlingar med båda. 

När det gäller Badhustorget så har vi endast fått in hand-
penning, resterande köpeskilling erläggs när byggnation påbör-
jas. 

På Munkeröds industriområde har två tomter sålts men det
endast handpenning erlades under 2001.Vi hade dessutom en
utgift på 1,6 miljoner för slutlig asfaltering av halva området,
vilket inte var med i årets budget.



klassrum samt personalutrymmen på Ekenässkolan.
I G:a Kommunhuset har installerats fjärrvärme.
Under hösten har det gamla diskrummet på Tallåsen
återställts efter att ha varit terapilokaler. Flyttning
av Tellusskolan från Svenshögen till Stora Höga.
En paviljong med tre klassrum har satts upp på
Emils plan i Stora Höga.  

Årets verksamhet

Fastighetsförvaltningen förvaltar alla kommu-
nens byggnader. Under 2001 har vi fortsatt att satsa
på att förbättra inomhusmiljön och klimatet.
Omläggning av golvmattor för att förbättra inom-
hus miljön och underlätta lokalvården har skett.
Samtidigt med dessa åtgärder har även ytskikt på
väggar och tak fräschats upp. Underhåll av större
omfattning har utförts på Sundahallen som har fått
ny golvbeläggning i simhallen, läktaren har tagits
bort för att få det mera handikappanpassat och trev-
ligare miljö. Ekenässkolan har tegelfasaden akut
murats om. Stora Höga Förskola har fasad och
markarbeten utförts. Nytt fläktsystem i kök och
matsalen på Jörlandaskolan. Fasadmålningar har
utförts på Kyrkenorumskolan och Jörlanda
Förskola. En del av underhållsbudgeten har gått åt
till att bygga om lokaler för verksamhetsförän-
dringar. Upprustning av lekplatser har skett på
många ställen under året. Städet på Ekenässkolan
har under året lämnats ut på entreprenad utvärde-
ring sker under 2002.

Miljöinventering har utförts på Kyrkenorum-
skolan, Jörlandaskolan, Kyrkenorums Förskola och
Stora Höga Förskola.  

Skadegörelsen har tråkigt nog ökat från 156 tkr.
2000 till 253 tkr. 2001.

Åtgärder för att spara på energi, vatten och el
samt att hålla nere övriga driftkostnader på fastig-
heterna pågår kontinuerligt. 

Framtiden

Under 2002 kommer vi att fortsätta att utföra
underhållsåtgärder på ventilationsanläggningar för
att uppnå en bättre inomhusmiljö. Det yttre och inre
underhållet på fastigheterna kommer att fortsätta
enligt upprättade underhållsplaner. Ändringar av
lokaler för brukarnas verksamhetsförändringar
kommer att ske i samråd med dessa. Vi kommer att
fortsätta med att skaffa hjälpmedel för att underlätt-
ta och förbättra skötseln av lokalerna, samarbeta
med övriga förvaltningar för att minska skadegö-
relsen samt att utföra miljöinventering enligt den
plan som är upprättad. Det finns stora behov av
lokaler så utbyggnader kommer att ske i bl. a. Öds-
mål  och Stora Höga under 2002.  

Fastighetsförvaltning

Årets resultat
Fastighetsförvaltningen redovisar för budgetå-

ret 2001 ett underskott på 2 269 tkr, 960 tkr av
detta underskott beror på att december månads
fjärrvärmekostnad har bokförts på 2001. Tidigare
år har december månads kostnad belastat näst-
kommande år och denna ändrade periodiserings-
princip innebär att 2001 belastas med 13 månaders
fjärrvärme kostnad.

Resterande underskott på 1 308 tkr beror till
stor del på kostnader som inte helt kunnat förutses.

2000

70 538
-73 854

-3 316

44 030
-34 245
-13 101

2001

74 300
-76 494

-2 194

47 513
-38 191
-11 516

Budg.avv

2 241
-4 510

-2 214

1 854
-960

-3 163

Fastighetsförvaltning

Årets resultat

Fastighetsförvaltningen redovisar för budgetåret
2001 ett underskott på 2 269 tkr, 960 tkr av detta
underskott beror på att december månads fjärrvär-
mekostnad har bokförts på 2001. Tidigare år har
december månads kostnad belastat nästkommande
år och denna ändrade periodiseringsprincip innebär
att 2001 belastas med 13 månaders fjärrvärme kost-
nad.

Resterande underskott på 1 308 tkr beror till stor
del på kostnader som inte helt kunnat förutses. I
samband med beslut om en busslinga vid
Jörlandaskolan investerades 220 tkr i ventilationss-
systemet på skolan. Garantibesiktning av Stora
Högaskolan har medfört kostnader med 90 tkr vil-
ket borde belastat investeringsanslaget innan det
avslutades vilket i så fall hade hamnat på internhy-
ran. Till förvaltningsbyggnaden har köpts inventari-
er, ljudanläggning i Fullmäktigesalen samt möbler
till kontorsrum, för 140 tkr mer än budgeterat.
Beslut om anslaget för inventarier inom
Förvaltningsbyggnaden har Fastighet inte förfogat
över. Av underhållsåtgärderna är framförallt tre av
extraordinär art. Underhållet i Simhallen har, sedan
innan Fastighetsförvaltningen tog över underhålls-
ansvaret från Fritid, varit kraftigt eftersatt och
knappt 1 800 tkr eller 1 200 tkr mer än budgeterat
har lagts där under 2001. På Ekenässkolan har arbe-
ten på en fasad kostat 500 tkr mer än budgeterat och
slutligen kostar branden i Ishallen preliminärt själv-
risken 37 tkr. 

Personalkostnaderna har mellan åren 2000 och
2001 ökat med 939 tkr eller  5,8%. Av dessa 5,8%
har personalkostnaderna till följd av nya lokalytor
ökat med ca. 1,2% vilket ungefär motsvarar den
ökade lokalytan räknat i kvm. Kostnaden till följd
av att förvaltningen förändrat sina externa tjänste-
köp av städ och fastighetsförvaltare har ökat med
1,3%. Detta har totalt inneburit en minskad kostnad
för kommunen. Löneökningarna på förvaltningen
har som helhet varit ungefär 3,5% vilket skulle
indikera att enheten utöver löneökningar och
volymförändringar har minskat personalkostna-
derna något.

Årets investeringar

Investeringarna har uppgått till 25 400 tkr.
Kristallen (särskola och korttidsboende) vid

Bergsvägen. På Kristinedalskolan har uppehålls-
rummet byggts om. Tvetenskolan har byggts till
med en förskola. Ut- och ombyggnad på Nösnäs-
gymnasiet samt ombyggnad av ventilationssyste-
met. Nya barnvagnsförråd på Kristinedals och
Brudhammar Förskolor. En tillbyggnad med två

Byggnationen av Kristallen (särskola och korttidsboende) vid Bergsvägen. 
Kristallen invigdes den 3 december 2001.

Nyckeltal

Fastighetsservice kr/m2 

Underhåll kr/km2

Fördelning av underhålls-
kostnad kr/m2

Yttre underhåll
Inre underhåll
Underhåll av installationer

Skadegörelse i tkr

1999

145
108

208

2000

157
131

41
42
32

156

2001

162
115

253

Lokalyta verksamhetslokaler (m2) 102.423 m2

(därav hyrda moduler 1.926 m2)

(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)

Hyror, kap.kostnader
Drift
Underhåll

Den 11 maj togs det första spadtaget till en ny
förskola i Spekeröd vid Tvetenskolan.

Den efterlängtade förskolan invigdes i augusti. 

Ny förskola i Tveten
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Räddningstjänst
(tkr)

Intäkter
Summa kostnader

Nettokostnad

Inklusive ack. överskott

Delresultat (netto)

Ledning och kansli
Förebyggande
Övningsverksamhet
Räddningsavdelningen
Tekniska avdelningen
Fordon och civilt försvar

Nettokostnad

2000

6 123
-11 574

-5 451

2000

-2 001
152

8
3 100

251

1 510

2001

6 915
-12 483

-5 568

2001

686
303

-177
-5 385

-914
-81

-5 568

Budg.avv.

351
-560

-209

-19

Budg.avv.

283
-22

-172
-341
-61
104

-209

Antal larm

-varav automatiska
brandlarm

-varav industrilarm

Mantimmar larm

Mantimmar övning

Genomförda brandsyner

Genomförda tillsyner
brandfarlig vara

Antal timmar extern
utbildning

1999

241

90

32

1522

20

0

0

2001

246

88

42

1659

6535

116

20

134

2000

265

110

52

1619

6358

103

18

40

Räddningstjänst
Årets resultat

Räddningstjänstens driftbudgetanslag för 2001
har varit 5 359 tkr och investeringsanslag 1 750 tkr.
Utöver detta har vi disponerat ett överskott från
tidigare år på 400 tkr. Driftbudgetens resultat 2001
är 5 568 tkr, ett underskott med -209 tkr.
Underskottet beror på särskilda utbildningsinsatser
för all personal samt att vårt delägarskap i övnings-
fältet Bränningen har kostat betydligt mer än bud-
geterat.

Investeringsbudgetens resultat är 1 960 tkr, ett
underskott med -210 tkr. Investeringsunderskottet
beror på att tillbehör till den släckbil som investe-
rats har bokförts som investeringar. Underskotten
på driften och investeringen är planerade. Det dis-
ponibla överskottet på 400 tkr täcker i stort sett
båda underskotten, totalt blir det ett underskott med
-19 tkr kvar.

Verksamheten

En extra utbildningsinsats har genomförts under
våren, all utryckningspersonal har erhållit en hel-
dagsutbildning vid räddningsskolan i Skövde. Flera
praktiska övningar under mycket realistiska förhåll-
anden genomfördes och uppskattades mycket av
personalen. 

Glädjande under året är att antalet larm minskat
något mot förra året. Antalet bränder och automa-

tiska brandlarm har minskat men antalet trafik-
olyckor har ökat.

Den förebyggande avdelningen har under året
utfört 116 brandsyner i Stenungsund och 60 st i
Lilla Edet och även genomfört särskilda tillsyner på
riskfyllda objekt. Den kanske viktigaste förebygg-
ande insatsen som gjorts under året är att alla i
årskurs 2 och 5 har haft besök av räddningstjänsten
och även gjort ett studiebesök på brandstationen.

Under året har en ny släckbil (se bild) inköpts
för nästan 2 miljoner kr. Den blir ett mycket väl-
kommet tillskott när den tas i drift i februari 2002.

Under året har ett nytt 3-års avtal med industri-
erna tecknats om gemensam räddningstjänst.
Avtalet är mycket viktigt för både kommunen och
industrin och bygger på ett ömsesidigt förtroende
och samarbete kring brand- och säkerhetsfrågorna i
Stenungsund. 

Under året har även en översyn av riskerna i
samband med fartygstransporterna påbörjats.

Personal

Räddningstjänstens personalstyrka har under
året förstärkts med en brandman på dagtid.
Dagtidsbemanningen består därmed av 8 brandper-
sonal och 1 assistent, utryckningsstyrkan består av
57 deltidsbrandmannatjänster. Eftersom 3 av brand-
männen på dagtid är nyanställda finns det ett utbild-
ningsbehov som kommer att slutföras under 2002.

Nyckeltal

Brandman Johan Häger utanför den nya släckbilen som inköptes 2001.
Kostnaden var nära 2 miljoner kronor, men den blev ett mycket välkommet tillskott 

när den togs i drift i februari 2002.

Fysisk träning är en viktig del i räddningsman-
skapets vardag. Kan man då emellanåt vara 

med i en tävling och mäta sina krafter, så blir 
det genast lite roligare. Räddningstjänsten deltog

till exempel i Stenungs Torgs Drakbåtsfestival
under försommaren 2001 och hamnade

(kanske tack vare de inlånta fruarna) på en 
hedervärd 2:a plats. 

Drakbåtsfestivalen 2001
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Nyckeltal 
Förbrukning av järnklorid, fällningskemikalie

för fosforreduktion mätt i ton per år.

2001 139
2000 153
1999 77
1998 158
1997 313
1996 216

Vattenförbrukning mätt i tm3 samt intäkt i tkr.

tm3 tkr
2001 1.096 21.328
2000 1.182 23.297
1999 1.271 24.572
1998 1.156 22.875
1997 1.168 23.519 

Årets resultat
Resultatet för 2001 blev ett överskott på 882

tkr.  Intäktssidan, avgifter och övriga intäkter,
medverkar inte till överskottet och ligger 1.547 tkr
lägre än budgeterat. En av de främsta orsakerna är
att den försålda mängden vatten understiger bud-
geterad förbrukning som i kombination med en
prissänkning av den rörliga avgiften bidrar till
minskade intäkter. Avvikelsen från budget för för-
såld mängd vatten under 2001 är 110.931m3.
Verksamhetens drift och underhållskostnader har
dock påverkat resultatet i positiv riktning.
Räntekostnaderna blev ca 300 tkr lägre än budge-
terat. 

Vidare blev räntekostnaderna ca 876  tkr lägre
än budget och avskrivningskostnaderna 300 tkr
lägre än budgeterat. 

2001
21 889

-14 106
-3 668
4 115

61
-3 294

882

2001
63 184
6 771

69 955

7 520
882

8 402

1 289
60 264

69 955

2001
23 507

-15 197
-3 668
4 642

18
-3 339

1 321

2000
62 932

7 511
70 443

6 199
1 321
7 520

2 659
60 264

70 443

(tkr)
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Förändring av eget 
kapital

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder

Summa skulder och
eget kapital

Vatten och avlopp

Budgavv
-1547
1 140

389
-18

61
876

919

Vatten och avlopp

Svenshögen vattenverk
Vattenverket har från hösten 2000 t.o.m som-

maren 2001 varit föremål för ett större renoverings-
och intrimningsarbete, som resulterat i nya ledningar,
nytt filtermaterial i bägge långsamfilter, två nya
alkaliska filter samt ett nytt kolfilter. Åtgärderna har
utförts för att lösa de problem med "brunt" vatten
som uppstått i och med de senaste årens höga
nederbördsmängder samt för att möta livsmedelver-
kets kvalitetskrav.

Strävliden avloppsreningsverk
(centralort)

En ny centrifug har inhandlats under året för att
öka torrhalten på producerat och avvattnat slam.
Torrhalten har därigenom ökat från ca 17 % till ca
20 %, vilket innebär minskade kostnader för
omhändertagandet av slammet, vilket innefattar
transport, deponiavgift och skatt.

Nya villkor för Strävliden fastställdes i slutet av
året efter hårda och intensiva förhandlingar med
tillsynsmyndigheten. De nya villkoren innebär som
befarat en skärpning av utsläppsvillkoren. Villkoren
lades dock på en nivå som innebär att utsläppskra-
ven förhoppningsvis kan klaras med befintlig
anläggning och att man slipper en större akut
ombyggnation. 

Fällningsförsök i fullskala har utförts under 3
månader 2001 för att hitta den bäst lämpade fäll-
ningskemikalien och optimera befintligt verk max-
imalt, främst med avseende på fosfor- och partikel-
reduktion.

Ucklums och Svenshögens avlopps-
reningsverk

En övergripande VA-utredning har gjorts under
året för att kunna fatta beslut på hur man långsiktigt
skall lösa avloppsvattenbehandlingen för Svens-
högens samhälle. Anledningen är att Svenshögens
reningsverk, som är över 40 år gammalt, är mycket
nedslitet. Detta gäller såväl byggnader som maski-
nell utrustning. Vidare håller anläggningen inte
måttet avseende arbetsmiljö och elteknisk utrust-
ning.   

I och med att flyktingförläggningen i Svens-
högen har avvecklats kunde man under året konsta-
tera att vattenförbrukning och belastning på avlopps-
reningsverket i det närmaste halverats.

I Svenshögen har en ny avloppspumpstation och
utloppsledning byggts för att lösa dämningsproblemet.

Problemet uppstår vid kraftiga nederbördsmängder
och hög nivå i Lilla Hällungen pga av dålig fall-
höjd. Detta löser man således genom att trycka ut
vattnet med hjälp av utloppspumpstationen. 

Vassbäddarna har, efter att de gjorts om under
föregående år pga otillfredsställande dränering,
fungerat bra under 2001 på bägge avloppsrenings-
anläggningarna. Detta har inneburit minskade
transport- och kemikaliekostnader.  

Ledningsnät och pumpstationer
Den inledande, grundläggande fasen med inven-

tering, kartläggning och dokumentation av hela
avloppsledningsnätet i Stenungsunds kommun bör-
jar bli klar. Inventeringsarbete i Ucklum påbörjades
under hösten vilket är det sista området att kartlägga.
Åtgärdsplaner för Svenshögen, Stora Höga och
Jörlanda har tagits fram förra året och under 2001
färdigställdes saneringsplanen för Ödsmål. Utifrån
saneringsplanerna utförs saneringsarbete och har
bla resulterat i att ca 50 felkopplade fastigheter
åtgärdats i de södra och centrala delarna av kom-
munen, vilket gett ett tydligt resultat genom att
mängden ovidkommande vatten till Strävlidens
reningsverk har minskat.

Arbetet med att bygga ett nytt utjämningsmaga-
sin, kopplat till pumpstationen vid Stora Höga
gamla reningsverk, startades under senhösten.
Detta kommer att innebära att risken för bräddning
av orenat vatten till Anråsån minimeras.

Framtid
Den stora frågan att lösa framöver är hur produ-

cerat slam skall omhändertas då deponiförbudet
verkställs 1 januari 2005 och när det i dagsläget är
stopp för spridning av avloppsslam på jordbruket.  

Åtgärder för att långsiktigt ersätta Svenshögens
nuvarande avloppsreningsverk kommer att krävas
framöver. Fortsatt långsiktigt arbete kommer att
krävas för att förbättra konditionen på ledningsnä-
tet, minska mängden ovidkommande vatten till
spillvattennätet och minimera antal bräddtillfällen.
Vidare finns ett tydligt exploateringsbehov, främst i
de södra kommundelarna, vilket kommer att med-
föra att kapaciteten på ledningsnät och pumpstatio-
ner i dessa regioner måste öka för att klara överfö-
ringen av en större mängd spillvatten till
Strävlidens avloppsreningsverk. En övergripande
konsekvensutredning avseende exploatering/VA
bör göras och ligga till grund för framtida planering
och beslut.

Ny högtryckscentrifug inköpt till Strävlidens avloppsreningsverk
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(tkr)
Intänkter/Kostnader
Intäkter
Summa kostnader
Nettokostnad
Nettokostnad efter reglering

Verksamheter 
(netto)
Gator och vägar
Park
Administration mm

Nettokostnad

Nettokostnad efter reglering

2000

2 826
-14 315
-11 489

2000

-9 047
-1 421
-1 021

-11 489

2001

3 269
-14 782
-11 513

2001

-8 625
-1 666
-1 222

-11 513

Budgetavv

26
-121
-95
55

Budg.avv.

873
-113
-855

-95

55

Teknisk drift, Gata & Park

(tkr)
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens 
nettokostnader

Finansiella kostnader

Förändring av eget 
kapital

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Summa skulder och 
eget kapital

2000

4 922
-4 294

0

628

0

628

2000

0
3 085

3 085

2 457
628

3 085

3 085

2001

4 955
-5 939

-984

-1

-985

2001

3 085

3 085

3 085
-985

2 100

2 100

Budgetavv

555
-1 560

-1 005

-1 005

Renhållning

Årets resultat
Kostnaden för 2001 är 11.513 tkr. Detta är 

95 tkr över budget, vilket täcks av överskott från
år 2000 (150 tkr).

Nyckeltal
Driftkostnad gata, Ny asfaltbeläggning 
GC-vägar och         på gator i m2

p-plats kr/m2

2001 9,30  2001 9,900 toppbeläggn.
2001 8,400 tunnbeläggn.

2000 9,20 2000 7,900 toppbeläggn.
2000 9,500 tunnbeläggn.

1999 8,90 1999 21,200 tunnbeläggn.

1998 9,10 1998 9,700 tunnbeläggn.

1997 9,41 1997 5,100 tunnbeläggn.

Gata & Park
Beläggning

Toppbeläggningen av Munkeröds industriområ-
de har färdigställts under året. Den hårt belastade
Hjälmarevägen har fått ny toppbeläggning, liksom
delar av Stenungs Torg, Ödsmåls station,
Kläppvägen, Gesällgatan, m.fl.

Vissa gång- och cykelvägar i centrum, samt
Ödsmål och Högenorum har erhållit ny beläggning
på en total sträcka om cirka 800m.

Trafiklinjemålning har utförts efter behov i så
gott som hela tätorten.

Park
Arbetet med att höja standarden och öka säker-

heten på våra lekplatser har fortsatt under året, och
ny lekutrustning har satts upp på fyra lekplatser.

Skötsel av grönytor, träd och rabatter har skett
efter fastställd grönytepolicy.

Framtid
Målsättningen är att hålla nuvarande standard i

bostadsområden och öka insatsen något i centrum.
Fortsätta att följa upprättade underhållsplaner, samt
genomföra punktvisa insatser för att höja trafiksä-
kerheten.

Renhållning
Verksamheten uppvisar ett negativt resultat

för år 2001 på -285 tkr, vilket motsvarar ca 23%
av budgeterade kostnader. Som framgår av tidi-
gare prognoser och kommentarer är det ökade
mängder av miljöfarligt avfall och ökade mäng-
der på återvinningscentral Kläpp som bidrar till
försämringen av resultatet.

Det kommande deponiförbudet har medfört
att efterfrågan på förbränningskapacitet har ökat
starkt. För Stenungsunds kommun innebär detta
inte något problem eftersom vårt medlemskap i
Renova garanterar leveranserna till Sävenäs för-
bränningsanläggning.

Invägda mängder:
Renova, ton:
Därav biologiskt, ton
Antal hämtnngar
Veckohämtningar hel-
årshus, st
2- veckorshämtningar
helårshus, st
4- veckorshämtningar
helårshus, st

1999

5 070

3 013

1 316

711

2000

5 199
137

3 342

1 388

726

2001

5 400
173

3 450

1 370

725

Nyckeltal

Gatukontorets grävare lastar 0-50 till en vattenläcka.

Årsredovisning 2001 43Stenungsunds kommun

En liten del av allt avfall som
levereras till återvinnings-
centralen på Kläpp.



Nyhetsbrev
Kontakta oss !

Miljömål
Miljöbeskrivning

100 punkter
Natur & Miljö

Skolkampanjen
Cykelkampanjen

Klotterplank 
Länkar

Energitips
Sätt Sverige i 

rörelse 

Miljöplan Stenungsund
- kommunens satsning för en bättre miljö -

Vi lever i en kommun med omfattande industri och samtidigt med en rik och värdefull naturmiljö inpå knu-
tarna. Det finns tyvärr en spridd uppfattning om att miljön är dålig. Visst finns det problem. Miljön kan, och ska,
bli bättre. Men i Stenungsund finns också ren luft och rent vatten. Dessutom är miljön bättre undersökt här än i
de flesta andra kommuner och därför vågar vi påstå att miljön i Stenungsund är bättre än i många andra kommu-
ner.

Kommunen och företagen har ett stort ansvar för miljön och till uppgift att förbättra och övervaka. Men i takt
med att industrins utsläpp minskar och reningsverk byggs ut, ökar betydelsen av hur vi som enskilda samhälls-
medlemmar beter oss. Det gäller vad vi köper, hur vi gör oss av med vårt skräp och hur vi reser och mycket annat.
Vi har alltså ett stort ansvar och därmed möjligheter att påverka.

"Miljöplan Stenungsund" är ett uppdrag som politikerna gett till en arbetsgrupp som företräder många olika
kunskapsområden. Uppgiften går ut på att ta fram kommunens nya miljömål, åstadkomma ett långsiktigt och
mångsidigt miljöengagemang i kommunens många verksamheter, i företagen och bland alla invånare, unga som
gamla. Att få in förslag på miljöåtgärder, problem som måste lösas, hur engagemanget kan ökas o s v är något
som många kan hjälpa till med.

Arbetsgruppen för "Miljöplan Stenungsund" består av:

Gunnel Borgström, Teknisk drift , Ulf Edman, Skolan, Bo Falkevi, Samhällsbyggnad (sammankallande),
Eva Magnusson, kommunkansliet, Lars Wilke, Samhällsbyggnad Miljö, Lars Kastö, Uppdragsutbildningen
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På vår hemsida: www.stenungsund.se/miljoplan kan du följa miljöarbetet

Nyhetsbrev 4 
januari -02  

Nedan följer de punkter som
behandlas i nyhetsbrevet. Det full-
ständiga nyhetsbrevet finns på vår
hemsida.

• Politikerna arbetar med miljö-
mål - Stefan Edman seminariele-
dare

• Elever och lärare tyckte om
miljö - Intressanta resultat av
enkät

• Naturgas till Stenungsund
Ledning från Göteborg byggs i
år

• Vart tog den lilla torsken
vägen? - Stenungsund agerar
för havet

• Återvinningen gör miljönytta

• Avfallsbok, “Sunes sopbok”,
till alla 5:e klassare

100-punktslistan:
Förslag till ett konkret åtgärdsprogram

Nedan följer en lista med några förslag till
punkter. Hela listan finns att studera på vår
hemsida. Beslut om dessa punkter är ännu
inte fattade. Här har även våra kommun-
invanarna kommit med förslag. Har Du
själv egna förslag får Du gärna skriva in
dessa på Klotterplanket på hemsidan eller
skicka in förslaget till arbetsgruppen för
Miljöplanen.

1. Fjärrvärme i tätorten och nya utbygg-
nadsområden

10. Cykelväg från Stenungsund till Stora
Höga

12. FSC-certifiering av skogarna
27. Bevara döda träd i skogarna. 
28. Sätt upp holkar för fåglar och 

fladdermöss. 
29. Förvandla delar av kommunens 

gräsmattor till blomsterängar. 
30. En gratis bussdag. 
33. Bondens marknad på Stenungs Torg- 

skapa en marknadsplats för ekolo-
giskt odlad och närproducerad mat 

36. Sparmülle på den lokala gatan, idé 
från Tyskland om återvinning av 
möbler m m som ställes ut av hushål-
len - därefter fest - sedan hämtar ren-
hållningen resten på morgonen. 

39. Bort med farliga godstransporter 
genom Stenungsunds centrum. 

40. Kolonilott till alla invånare som vill ha 
48. Gör en kajakled utefter kusten. 
63. Plantera ett nytt träd per skolklass 
71. Återanvänd väggrus efter snösäsongen. 
78. Anlägg skolträdgårdar. 
79. Anlägg natur- och kulturpark runt 

Mariagården. 

Vårens cykelkampanj lockade 18 lag
från många olika arbetsplatser i vår
kommun. Tillsammans var 150 per-
soner  med och cyklade en samman-
lagd sträcka på minst 420 mil, vilket
motsvarar fågelvägen mellan
Stenungsund och Casablanca ! 

Vårens vinnare blev Taxi 
tvåa blev  Hydros Rulltårtor  
trea hittar vi  Pedalogerna från
Vuxenutbildningen

10 olika lag från Stenungsund trot-
sade höststormarna och cyklade till
och från jobbet i höstens cykelkam-
panj. Tillsammans har alla deltagare
gjort 1.848 cykelturer!

Höstens vinnande lag blev återigen
Taxi Stenungsund med  Hydros Rull-
tårtor på andra plats, samma placering-
ar som de hade under vårens cykeltäv-
ling. På tredje plats kom Skepp on hoj,
ett lag från Apoteket Skeppet. 

Cykelkampanjen sponsrades av:

Stenungsunds Renhållning 
Akzo Surface Chemistry 
Borealis 
Hydro Polymers 
Neste Oxo 
Stenungsunds Cykel & Sport 
Team Sportia 

Att cykla är bra. Det är bra för miljön, du får motion, du spar pengar.
Bilen används förvånande nog till många korta resor där cykel till och
med är snabbare, eftersom man oftast kan cykla ända fram till dörren. 

Cykel-
kampanjen
2001

Bilfria dagen
gav bättre luft
Resultatet av mätningarna  på Strand-
vägen under och efter “Bilfria Dagen”
visade en klar förbättring.

I samband med Riksmarschen den 22/9
ordnade Stenungsunds kommun en “Bilfri
Dag” på sträckan Strandvägen, från
Göteborgsvägen ner till Matt-Tjänst och
C.W Borgs väg upp till Göteborgsvägen. 

Resultatet av luftmätningarna som gjor-
des den bilfria dagen visar på ett bra resul-
tat ur miljö- och luftsynpunkt, 3/4 delar av
kväveoxiden försvann denna lördag jäm-
fört med en vanlig lördag. För kvävemono-
oxiden  sjönk värdet med en tredjedel. 

Vad tyckte då de som besökte området
den bilfria dag. Ett antal enkla frågor ställ-
des till 16 personer och resultatet av denna
minienkät visade att nästa alla var positiva
till den bilfria dagen och de flesta tyckte
också att den skall återkomma en gång per
år. Genom att begränsa biltrafiken förbättrar
man trafiksituationen i städerna och vi själva
kan påverka biltrafiken, detta är påståenden
som flera av de tillfrågade instämmer i.

Senaste nyhets-
brevet

Miljömålen 
uppdaterade!

Resultaten från 
miljöenkäten

Läs om 
miljöseminariet 
i Stenungsund!


