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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-02-25

Cecilia Vilén Till kommunfullmäktige

Omprövning av principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta 
alkoholservering i Stenungsund Arena. 

Sammanfattning av ärendet
För att få sälja och servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap behövs ett 
serveringstillstånd från kommunen. Det är Göteborgs stad som på uppdrag av Stenungsunds 
kommun handlägger ärenden om serveringstillstånd men Stenungsunds kommun fattar själv 
samtliga beslut. I prövningen av ett serveringstillstånd beaktas särskilt serveringsställets 
lämplighet, den sökandes lämplighet och alkoholpolitisk lämplighet. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att säga nej till alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
förvaltningen att utreda vilka förutsättningar kommunen har att styra över alkoholservering 
utifrån nedanstående aspekter ifall kommunfullmäktiges principbeslut från 2016 upphävs:

• Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat
• ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap.
• Alkoholpolicy.
• Barnperspektiv.
• Alkohollagen.
• Beslutande instans.

För att få sälja och servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap behövs ett 
serveringstillstånd från kommunen. Det finns olika typer av serveringstillstånd. Ett 
stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare och ett tillfälligt tillstånd gäller bara för en 
fördefinierad enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle. Det är endast möjligt att ge ett 
stadigvarande tillstånd under en begränsad tidsperiod om det finns särskilda skäl. I 
förarbetena till alkohollagen framkommer att sådana särskilda skäl är att den sökandes 
situation inte kan överblickas annat än för begränsad tid, eller att förändringar i verksamheten 
förväntas som föranleder förnyad prövning.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-02-25

Ett stadigvarande serveringstillstånd innebär en rätt att servera alkoholhaltiga drycker i ett 
visst utrymme till allmänheten under tider som bestäms av kommunen. Med alkoholhaltiga 
drycker avses spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av 
dessa drycker. Som huvudregel gäller ett stadigvarande serveringstillstånd tillsvidare och 
generellt mellan kl. 11.00 och 01.00 om inte kommunen med hänvisning till särskilda 
omständigheter bestämmer något annat. Den sökande anger vid ansökningstillfället vilka tider 
hen vill servera samt vilken typ av alkoholhaltiga drycker som hen vill servera. 

Vid beslut om stadigvarande serveringstillstånd ska serveringsställets lämplighet, den 
sökandes lämplighet och alkoholpolitisk lämplighet särskilt prövas. 

Serveringsställets lämplighet
För att få tillstånd att servera måste den som söker serveringstillstånd kunna visa att 
serveringsstället, det vill säga lokalen i vilken alkoholen ska serveras, är lämplig. 
Alkohollagen och Stenungsunds kommuns riktlinjer för alkoholservering innehåller regler för 
vad som ska anses vara ett lämpligt serveringsställe. Det framgår att 

• Det ska finnas ett kök i anslutning till serveringslokalen. Tillståndshavaren ska 
tillhandahålla lagad eller annan tillredd mat. 

• Det ska finnas lämpligt antal sittplatser för matservering. En eventuell drinkbar får 
endast utgöra en mindre del av restaurangens totala yta. Den ska dessutom vara 
placerad i anslutning till matsalen.

• Serveringsstället ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
• Serveringsstället ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 

tillståndshavaren. 
• Serveringsstället ska hålla god standard vad gäller mat, köksutrustning och allmän 

inomhusmiljö.

För att styrka ovanstående ska den sökande bifoga hyreskontrakt för restauranglokalen, 
ritningar över restauranglokalens alla utrymmen och dokumentation som styrker brand- och 
utrymningssäkerhet. Vidare ska den sökande skicka in en meny, intyg på registrering av 
livsmedelsanläggning och en kopia på ett ljudisoleringsprotokoll. 

Sökandes lämplighet
Alkohollagen ställer också krav på den sökandes lämplighet. Det framkommer att tillstånd får 
bara beviljas till den som kan visa att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden samt förhållanden i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Bedömningen av 
den sökandes lämplighet baseras dels på resultatet av ett kunskapsprov i alkohollagen, dels på 
granskning av en rad dokument som ska bifogas ansökan om serveringstillstånd. Följande 
dokument ska bifogas ansökan
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-02-25

• Utdrag från kronofogdemyndigheten
• Utdrag från belastningsregistret
• Intyg från skattemyndigheten om momsregistrering med mera
• Konkursfrihetsintyg
• Intyg om utbildningar och tidigare anställningar
• Hyreskontrakt för restauranglokalen
• Finansieringsplan
• Uppgift om ägarförhållanden
• Beskrivning av verksamhetens inriktning

Vid servering efter klockan 01.00 krävs att serveringsstället redovisar en egen drog- och 
säkerhetspolicy samt att den sökande genomgår extra utbildning. 

Alkoholpolitisk lämplighet
Om serveringsställets placering eller andra omständigheter förknippade med serveringsstället 
befaras medföra problem med ordning och nykterhet i området eller särskild risk för 
människors hälsa får kommunen vägra att meddela serveringstillstånd även om lagens övriga 
krav är uppfyllda. I Stenungsunds kommuns riktlinjer för alkoholservering framgår ett antal 
hinder som ur ett alkoholpolitiskt perspektiv försvårar möjligheten att få ett 
serveringstillstånd. Det framgår bland annat att om polisen avstyrker en ansökan med 
hänvisning till ordningsproblem ska denna bedömning tillmätas stor betydelse. Dessutom ska 
de närboende inte med anledning av serveringsställets alkoholservering utsättas, eller riskera 
att utsättas, för bullerstörningar eller andra liknande olägenheter. Vidare framgår följande

• I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska 
ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.

• Etablering av utskänkningsställen får inte motverka kommunala satsningar ur hälso- 
eller nykterhetsperspektiv.

• Alkoholserveringen ska ingå i något evenemang, som i sig är seriöst. Återhållsamhet 
ska gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang.

• Satsningar på drog- och alkoholfria arrangemang för ungdomar ska uppmuntras.
• Arrangemang i kommunägda lokaler ska ha som målsättning att vara drog- och 

alkoholfria.
• Serveringstillstånd medges inte till spelklubbar, sexklubbar, arrangemang eller shower 

med naket inslag, konstaterat drogliberala rörelser eller liknande.

Kommunens möjlighet att begränsa
Av alkohollagen framgår att huvudregeln är att ett stadigvarande serveringstillstånd beviljas 
tillsvidare och gäller mellan kl. 11.00 och 01.00 om inte kommunen bestämmer något annat. 
Serveringstiderna får enligt förarbetena begränsas exempelvis för att motverka störning för 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-02-25

omgivningen runt restaurangen. Polismyndighetens och miljö- och hälsoskydds yttranden ska 
tillmätas stor betydelse vid bestämmande av serveringstid. I ansökan om serveringstillstånd 
uppger sökande själv vilka serveringstider som önskas. Om kommunen beslutar om 
begränsade serveringstider kan den sökande överklaga kommunens beslut till domstol. 

Ett stadigvarande serveringstillstånd kan tidsbegränsas. Det får dock endast ske med 
hänvisning till särskilda skäl. I förarbetena framgår att sådana särskilda skäl kan vara att 
sökandens situation inte kan överblickas annat än för en begränsad tid eller att förändringar i 
verksamheten, vilka motiverar en förnyad prövning, kan förutses. 

Kommunen kan inte i samband med prövning av serveringstillstånd ställa krav på ombyggnad 
av lokalen i syfte att få till en separat entré eller liknande. Eventuella planer på ombyggnation 
måste kommunen, i egenskap av fastighetsägare av Stenungsund Arena, hantera i dialog med 
hyresgästen och med beaktande av gällande hyresavtal och hyreslagstiftning.

För alkoholservering på uteservering gäller samma regler som för övrig alkoholservering samt 
tillstånd från polismyndigheten. Kommunen kontrollerar även uteserveringens utformning och 
utreder störningsrisker.

Rollfördelningen
Stenungsunds kommun har genom avtal med Göteborgs stad överlåtit till Social resursnämnd 
att hantera all handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Stenungsunds kommun fattar 
dock samtliga beslut. När Göteborgs stad är färdiga med utredning skickar de över handlingar 
till Stenungsunds kommun för ställningstagande och beslutsfattande. Enligt gällande 
delegationsordning är samtliga former av serveringstillstånd delegerade till tjänsteperson, 
bortsett från avslag på ansökan om stadigvarande serveringstillstånd som enligt 
delegationsordningen ska hänskjutas till politiken för ställningstagande. 

Under handläggningen inhämtar Göteborgs stad yttranden från kommunen och ett par andra 
myndigheter. Stenungsunds kommun yttrar sig över lokala omständigheter, socialtjänsten om 
sociala risker och samhällsbyggnad om huruvida närboende utsätts eller riskerar att utsättas 
för bullerstörningar eller andra olägenheter från serveringsstället. SBRF, Polismyndigheten, 
Skatteverket och kronofogdemyndigheten yttrar sig utifrån sina respektive sakområden.

Andra serveringstillstånd i kommunen
Flera andra serveringsställen i Stenungsunds kommun har serveringstillstånd. Nedan framgår 
ett urval av de restauranger som verkar i Stenungsunds tätort. De serveringsställen som har 
öppet sent på kvällen ska enligt beslutet om serveringstillstånd anlita ett visst antal av 
Polismyndigheten förordnade ordningsvakter. 

 Tonys restaurang har ett stadigvarande tillstånd tillsvidare för att servera alla slag av 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-02-25

alkoholdrycker till allmänheten från 11.00 – 01.00. Serveringen får ske alla dagar. 
 Bistro Beo har ett stadigvarande tillstånd tillsvidare för att servera alla slag av 

alkoholdrycker till allmänheten från 11.00 – 03.00. Serveringen får ske alla dagar. 
 Stenungsbaden Yacht Club Hotel har ett stadigvarande tillstånd tillsvidare för att 

servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten. Tillståndet gäller i olika delar av 
Stenungsbadens verksamhet och tiderna varierar mellan de olika lokalerna. 

 Harrys Stenungsund har ett stadigvarande tillstånd tillsvidare för att servera alla slag 
av alkoholdrycker till allmänheten från 11.00 – 01.00 söndag till torsdag samt 11.00 – 
02.00 fredag, lördag och dag före helgdag. Harrys Stenungsund har även tillstånd att 
servera alkohol på sin uteservering från 11.00 – 00.00 söndag till torsdag samt 11.00 – 
02.00 fredag, lördag och dag före helgdag. 

Barnkonsekvensanalys
Inom ramen för prövning av ett serveringstillstånds utreds de risker som är förenade med 
alkoholservering. Bland annat ska socialtjänsten yttra sig över sociala risker och 
samhällsbygnad över huruvida de närboende kan utsättas för bullerstörningar eller andra 
olägenheter. Det är genom denna prövning som barnperspektivet beaktas i handläggningen av 
serveringstillstånd. 

Juridiska bedömningar
Det är alkohollagen (2010:1622), alkoholförordningen (2010:1632) och Stenungsunds 
kommuns riktlinjer för alkoholservering som reglerar handläggning och beslutsfattande 
rörande serveringstillstånd i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Protokoll 2019-02-18 KS § 42
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Marcus Starcke
Sektorchef Kanslichef
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 42 Dnr: KS 2019/114

Förslag om att ompröva principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda vilka förutsättningar kommunen 
har att styra över alkoholserveringen utifrån följande aspekter ifall principbeslutet upphävs:

 Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat 
ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap.

 Alkoholpolicy.
 Barnperspektiv.
 Alkohollagen.
 Beslutande instans.

Reservation
Emma Ramhult (V) reserverar sig i förmån för sitt eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
M-L-KD har inkommit med en skrivelse. 

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse, 2019-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda 
vilka förutsättningar kommunen har att styra över alkoholserveringen utifrån följande 
aspekter ifall principbeslutet upphävs:

 Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat 
ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap.

 Alkoholpolicy.
 Barnperspektiv.
 Alkohollagen.
 Beslutande instans.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

Emma Ramhult (V) föreslår avslag på förslaget att upphäva principbeslutet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Jäv
Maria Renfors (M) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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Ompröva principbeslutet om alkoholservering i Stenungsund Arena

 

Bakgrund:

Sverige har en restriktiv alkoholpolitik vilket också innebär noggranna regler för serveringstillstånd. 
Det ges enbart till seriösa aktörer och de måste visa att de är lämplig. Lämplig betyder bland annat 
att de sköter sin ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att de kan visa att de har tillräckliga 
kunskaper i alkohollagen. Även lokalen ska uppfylla krav, bland annat på brandskydd och 
ljudisolering. För restauranger i Stenungsund är det tillståndsmyndigheten i Göteborg som utreder 
om man uppfyller alla krav för att få tillstånd. Politiken kan ge förutsättningarna men det är upp till 
aktören att bevisa att man är lämplig. 

Det finns saker som kommuner enligt lag är skyldiga att erbjuda. En bra restaurang med generösa 
öppettider, brett utbud och fin service är inte en sådan sak. Men det är det vi vill ha i Stenungsunds 
nyaste mötesplats; Stenungsund Arena. Det faller sig därför naturligt att en sådan restaurang ska 
drivas av en extern aktör och att denne betalar hyra för lokalen. 

I vår vision skriver vi att vi ska ha ett levande företagsklimat och vi tycker därför att det också är 
rimligt att de företag som investerar och satsar i vår kommun ges förutsättningar och möjligheter att 
bedriva verksamheten på liknande villkor som konkurrenterna.

Yrkande:

Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ompröva principbeslutet om 
alkoholservering i Stenungsund Arena. 

 

 

2019-02-07

För MLKD

Johan Jönsson / Gruppledare Moderaterna

Lisbeth Svensson / Gruppledare Liberalerna

Lena Hedlund /Gruppledare Kristdemokraterna
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Tjänsteskrivelse Dnr 2019/179
2019-02-25

Anne-Margret Draganis Till kommunfullmäktige

Hemställan från Stenungsundshem AB om kommunfullmäktiges 
godkännande om att genomföra investering av nya lägenheter på 
Koppersvägen, Klaras hus

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen gällande nybyggnation av 32 
lägenheter inom en ram av 61 mnkr på Koppersvägen, Klaras hus.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud instruktion om att vid 
Stenungsundshem AB:s bolagsstämma tillstyrka förslag om investering inom en ram av 61 
mnkr gällande nyproduktion av 32 lägenheter på Koppersvägen, Klaras hus. 

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB har inkommit med hemställan gällande bolagsstämmans kommande 
beslut om investeringsram på 61 mnkr för nyproduktion av 32 st hyresrätter på Koppersvägen, 
Klaras Hus.

Cirka 50% av projektkostnaden kommer att finansieras genom Stenungsundshems likvida 
medel. Resterande del genom upptagande av nya lån, mot kommunal borgen som ryms inom 
befintlig borgensam. 

Kommunfullmäktige ska godkänna investeringar av större investeringar. Dessutom ska 
bolagsstämman enligt bolagsordningen fatta beslut om investering i fast egendom 
överstigande ett belopp om 10 mnkr. Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har därför 
att godkänna investeringen och att lämna instruktioner till kommunens ombud att vid 
bolagsstämman tillstyrka investeringen.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25 
Hemställan från Stenungsundshem AB
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Tjänsteskrivelse Dnr 2019/179
2019-02-25

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Erica Bjärsved
Sektorchef Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/498
2019-02-25

Jessica Andersson Till Kommunfullmäktige

Uppfyllande av byggnadsskyldighet på fastigheten Stenung 2:303 
enligt köpekontrakt mellan Stenungsunds kommun och 
Solgårdsterassen AB.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att byggnadsskyldigheten enligt upprättat köpekontrakt (2017-
10-02) mellan Stenungsunds kommun och Solgårdsterassen AB anses vara uppfylld.

Sammanfattning av ärendet
Solgårdsterrassen AB är ett helägt dotterbolag till Stenungsundshem AB. Solgårdsterassen 
AB bildades 2012 i syfte att producera bostäder på Solgårdsterassen i enlighet med 
”detaljplan för södra Nytorpshöjd, Solgårdsterassen”. Köpekontrakt har tecknats mellan 
Solgårdsterrassen AB och kommunen, det senaste och nu gällande kontraktet undertecknades 
2017-10-02. I exploateringsavtal undertecknat 2014-04-28 regleras exploatering av 
Solgårdsterrassen. Exploateringsfastigheten Stenung 2:303 har bildats och innefattar all 
kvartersmark inom detaljplaneområdet, som enligt avtal har som syfte att tillskapa hyresrätter 
som ska förvaltas av Stenungsundshem AB. 

Området var tänkt att byggas ut etappvis med start i etapp 1 där planen möjliggör fem 
flerbostadshus av totalt 17. Enligt punkt 16 i köpekontraktet ska bottenplattorna i etapp 1 vara 
färdigställda inom två år för att köparens byggnadsskyldighet ska anses vara uppfylld, därefter 
kan köpet genomföras. Syftet med en sådan klausul är att förhindra spekulationsköp; om 
exploatören investerar i området inom viss tid kan sannolikheten öka för fortsatt exploatering. 
Byggnation har påbörjats i etapp 3 där tre av sju bottenplattor är färdigställda, samt att 
byggnation av lokalgata och ny GC-väg är påbörjad. Exploatören har ställt frågan om 
byggnadsskyldigheten kan anses vara uppfylld trots att byggnationen inte helt följer vad som 
sägs i köpekontraktet. Förvaltningen bedömer det skäligt att påbörjad byggnation uppfyller 
intentionen med byggnadsskyldigheten enligt köpekontraktet. Kommunfullmäktige föreslås 
därför besluta att byggnadsskyldigheten anses vara uppfylld så att köpet med Solgårdsterassen 
AB kan genomföras.

Beskrivning av ärendet
Solgårdsterrassen AB är ett helägt dotterbolag till Stenungsundshem AB. Solgårdsterassen 
AB bildades 2012 i syfte att producera bostäder på Solgårdsterassen i enlighet med 
”detaljplan för södra Nytorpshöjd, Solgårdsterassen”. Ett första köpekontrakt som reglerar 
Solgårdsterassen AB:s förvärv av fastigheten Stenung 2:303 (tidigare del av fastigheterna 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/498
2019-02-25

Stenung 2:41, Stenung 3:60 och Stenung 2:163) tecknades mellan kommunen och 
Solgårdsterrassen AB 2013-11-27 och förnyades 2015-11-04, nu gällande kontrakt 
undertecknades 2017-10-02. I exploateringsavtal undertecknat 2014-04-28 mellan 
Solgårdsterassen AB och Stenungsunds kommun regleras exploatering av Solgårdsterrassen. 
Exploateringsavtalet tecknades med syfte att tillskapa hyresrätter och det ska enligt avtalet 
byggas i huvudsak hyresrätter som ska förvaltas av Stenungsundshem AB. 
Exploateringsfastigheten Stenung 2:303 har bildats och innefattar all kvartersmark inom 
detaljplaneområdet, se rött område i kartan nedan. 

Byggnationen var planerad att utföras etappvis med start i etapp 1, där planen möjliggör fem 
flerbostadshus av totalt 17 inom detaljplaneområdet. 

Under punkt 16 i köpekontraktet regleras köparens byggnadsskyldighet; Köparen ska, för att 
köpet inte ska gå åter, ha färdigställt bottenplattorna i etapp 1 inom två år från avtalets 
undertecknande. Solgårdsterassen AB har i sin tur tecknat köpekontrakt med Peab Bostad AB 
som påbörjat byggnation av bostadsrätter i etapp 2 och 3, de har nu färdigställt tre av sju 
bottenplattor i etapp 3.

Syftet med att ha en klausul om byggnadsskyldighet är att förhindra att området köps i 
spekulationssyfte och förblir oexploaterat. Att exploatören måste påbörja byggnationen inom 
en viss tid medför att denne behöver investera i området vilket kan öka sannolikheten att 
fortsatt exploatering sker. I ett flertal köpekontrakt regleras byggnadsskyldigheten genom att 
exploatören ska ha färdigställt grund/grunder inom ett visst område. 

17



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/498
2019-02-25

I detta fall har exploatören (Peab Bostad AB) färdigställt tre bottenplattor i etapp 3 istället för 
fem i etapp 1. Övrig byggnation som utförts är påbörjad byggnation av gångfartsgata 
inklusive ledningar, lokalgata och GC-väg. I och med detta har bolaget börjat investera i 
området vilket talar för att fortsatt exploatering kommer ske.

Solgårdsterassen AB och Peab Bostad AB har inkommit med förfrågan om kommunen i och 
med utförd byggnation anser att byggnadsskyldigheten är uppfylld trots att den inte helt 
stämmer överens med punkt 16 i köpekontraktet. Byggnadsskyldigheten är det 
återgångsvillkor enligt köpekontraktet som kvarstår och att den uppfylls är en förutsättning 
för att köpet ska kunna genomföras. Förvaltningen bedömer det skäligt att påbörjad 
byggnation uppfyller intentionen med byggnadsskyldigheten enligt köpekontraktet. 
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att byggnadsskyldigheten anses vara uppfylld så 
att köpet med Solgårdsterassen AB kan genomföras.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-25
2. Köpekontrakt 2017-10-02

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef mark och 

Exploatering 
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Fastighetsinformation

STENUNGSUND  STENUNG 2:163 Status: Levande

Församling: NORUM Ajourdatum IM: 1999-07-26

Riksnyckel: 140186859 Internnyckel: 140186859 Ajourdatum FR: 2012-01-31

Lantmäteriförrättning pågår - beslut taget på dagboksnummer 080292 (20130301)

Officiella noteringar
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Fastighetens andel i samfälligheter är inte utredda

Tidigare beteckning 
Upphörde Beteckning FRM-akt
1985-12-04 O-NORUM STENUNG NEDERGÅRD 2 :163 1415-85/53

Ursprung 
Fastighet
STENUNG 2:44 STENUNGSUND
STENUNG 2:45 STENUNGSUND

Avregistrerad till (Uppgifter saknas)

Adress (Uppgifter saknas)

Areal 
Totalt/Område Landareal (Kvm) Vattenareal (Kvm) Totalareal (Kvm)
Totalt: 29208 0 29208

Koordinater 

Område: 2

Koordinatpar X-Koord Y-Koord

Lokalt - SWEREF 99 12 00 6438981,5 139489,0
SWEREF 99 TM 6440806,0 312549,1
RT90 2,5 G Väst 6445277,2 1264992,0

Ajourhålles i: SWEREF 99 TM
Punkttyp: Centralpunkt inom området
Referenskarta: -STENUNGS
Rikstrianguleringssystem: SWEREF 99 TM
Kvalitetsdatum: 2012-01-31
Kvalitet: AKRA
Område: 3

Koordinatpar X-Koord Y-Koord

Lokalt - Lokalt system 6438759,3 139694,3
SWEREF 99 TM 6440574,8 312744,4
RT90 2,5 G Väst 6445043,6 1265184,7

Ajourhålles i: SWEREF 99 12 00
Punkttyp: Centralpunkt inom området
Referenskarta: -STENUNGS
Rikstrianguleringssystem: SWEREF 99 TM
Kvalitetsdatum: 2007-01-27
Kvalitet: AKRA
Område: 4

Koordinatpar X-Koord Y-Koord
Lokalt - Lokalt system 6439027,1 139643,5
SWEREF 99 TM 6440844,6 312705,5
RT90 2,5 G Väst 6445314,0 1265149,0

Ajourhålles i: SWEREF 99 12 00
Punkttyp: Centralpunkt inom området
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Referenskarta: -STENUNGS
Rikstrianguleringssystem: SWEREF 99 TM
Kvalitetsdatum: 2007-01-27
Kvalitet: AKRA

Fiske (Uppgifter saknas)

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar 
Fastighet
STENUNG S:10 STENUNGSUND (Avreg.)

Anmärkning
DEN PÅ O-NORUM STENUNG NEDERGÅRD 2:17 BELÖPANDE ANDELEN I STRANDLÄGENHETEN 
STENUNGSUND

Skattetal 
Sort Skattetal
Mantal 3/32

Åtgärder 
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
2012-01-31 1415-1084

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:282 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
2006-12-19 1415-660

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:98 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:228 STENUNGSUND
STENUNG 2:229 STENUNGSUND
STENUNG 2:234 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:282 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1998-05-26 1415-17

Åtgärder: Fastighetsbestämning
Gäller i fastighet
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:234 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNGSÖN 1:9 STENUNGSUND
STENUNGSÖN 1:65 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1998-05-13 1415-20

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:174 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:282 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1993-04-20 1482-93/14

Åtgärder: Ledningsåtgärd
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Gäller i fastighet
BRÅLAND 1:4 STENUNGSUND
BRÅLAND 2:6 STENUNGSUND
HÅBY 1:3 STENUNGSUND
HÅBY 2:18 STENUNGSUND
HÅBY 4:1 STENUNGSUND
HÅBY 5:1 STENUNGSUND
HÖGA 1:45 STENUNGSUND
HÖGA 1:164 STENUNGSUND
HÖGA 1:166 STENUNGSUND
JÖRLANDA-BERG 1:66 STENUNGSUND
KÅKENÄS 1:3 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:7 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:8 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:50 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:85 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:127 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:261 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:284 STENUNGSUND
NÖSNÄS S:2 STENUNGSUND
STENFLATEN 1:5 STENUNGSUND
STENFLATEN 1:8 STENUNGSUND
STENFLATEN 1:21 STENUNGSUND
STENFLATEN 1:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:60 STENUNGSUND
STENUNG 3:152 STENUNGSUND
STENUNG 3:162 STENUNGSUND
STENUNG 4:109 STENUNGSUND
STORA SKÅR 1:38 STENUNGSUND
STORA SKÅR 1:39 STENUNGSUND
STORA SKÅR 1:40 STENUNGSUND
STORA SKÅR 1:117 STENUNGSUND
STORA SKÅR 1:122 STENUNGSUND
STORA SKÅR 1:124 STENUNGSUND
STORA SKÅR 1:126 STENUNGSUND
STRANDNORUM 1:7 STENUNGSUND
STRANDNORUM 1:9 STENUNGSUND
STRANDNORUM 2:10 STENUNGSUND
STRANDNORUM 2:31 STENUNGSUND
STRANDNORUM S:4 STENUNGSUND
STRANDNORUM S:5 STENUNGSUND
STRANDNORUM S:6 STENUNGSUND
ÄGGESTORP 11:9 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1991-09-02 1415-91/23

Åtgärder: Ledningsåtgärd
Gäller i fastighet
DOTERÖD 1:9 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:10 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:13 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:14 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:21 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:25 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:65 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:72 STENUNGSUND
HÄLLEBÄCK  1:4 STENUNGSUND
KOPPER 2:1 STENUNGSUND
KOPPER 2:6 STENUNGSUND
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KOPPER 2:7 STENUNGSUND
KOPPER 2:8 STENUNGSUND
KOPPER 2:9 STENUNGSUND
KOPPER 2:10 STENUNGSUND
KOPPER 2:11 STENUNGSUND
KOPPER 2:15 STENUNGSUND
KOPPER 2:16 STENUNGSUND
KOPPER 2:17 STENUNGSUND
KOPPER 2:18 STENUNGSUND
KOPPER 2:19 STENUNGSUND
KOPPER 2:21 STENUNGSUND
KOPPER 2:22 STENUNGSUND
KOPPER 2:23 STENUNGSUND
KOPPER 2:99 STENUNGSUND
KOPPER 2:114 STENUNGSUND
KOPPER 2:115 STENUNGSUND
KOPPER 2:116 STENUNGSUND
KOPPER 3:1 STENUNGSUND
KOPPER 5:1 STENUNGSUND
KOPPER 6:1 STENUNGSUND
STENUNG 1:11 STENUNGSUND
STENUNG 1:36 STENUNGSUND
STENUNG 1:63 STENUNGSUND
STENUNG 1:69 STENUNGSUND
STENUNG 1:80 STENUNGSUND
STENUNG 1:103 STENUNGSUND
STENUNG 1:151 STENUNGSUND
STENUNG 1:166 STENUNGSUND
STENUNG 1:167 STENUNGSUND
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:38 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:46 STENUNGSUND
STENUNG 2:105 STENUNGSUND
STENUNG 2:109 STENUNGSUND
STENUNG 2:119 STENUNGSUND
STENUNG 2:120 STENUNGSUND
STENUNG 2:162 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:173 STENUNGSUND
STENUNG 2:183 STENUNGSUND
STENUNG 2:199 STENUNGSUND
STENUNG 2:228 STENUNGSUND
STENUNG 2:229 STENUNGSUND
STENUNG 2:233 STENUNGSUND
STENUNG 2:236 STENUNGSUND
STENUNG 3:3 STENUNGSUND
STENUNG 3:13 STENUNGSUND
STENUNG 3:31 STENUNGSUND
STENUNG 3:37 STENUNGSUND
STENUNG 3:46 STENUNGSUND
STENUNG 3:48 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:60 STENUNGSUND
STENUNG 3:70 STENUNGSUND
STENUNG 3:111 STENUNGSUND
STENUNG 3:119 STENUNGSUND
STENUNG 3:152 STENUNGSUND
STENUNG 3:162 STENUNGSUND
STENUNG 3:175 STENUNGSUND
STENUNG 3:183 STENUNGSUND
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STENUNG 3:199 STENUNGSUND
STENUNG 3:201 STENUNGSUND
STENUNG 3:218 STENUNGSUND
STENUNG 3:223 STENUNGSUND
STENUNG 3:237 STENUNGSUND
STENUNG 3:245 STENUNGSUND
STENUNG 3:248 STENUNGSUND
STENUNG 3:251 STENUNGSUND
STENUNG 3:294 STENUNGSUND
STENUNG 3:306 STENUNGSUND
STENUNG 4:85 STENUNGSUND
STENUNG 4:108 STENUNGSUND
STENUNG 4:109 STENUNGSUND
STENUNG 8:1 STENUNGSUND
STENUNG 10:1 STENUNGSUND
STENUNG 101:1 STENUNGSUND
STENUNG 101:2 STENUNGSUND
STENUNG 101:3 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:4 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:5 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:6 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:17 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:96 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:172 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:174 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:2 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:94 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:98 STENUNGSUND
SÖBACKEN 4:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN S:3 STENUNGSUND
ÅKER 1:10 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1991-03-22 1415-91/4

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:109 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1987-07-17 1415-87/11

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:26 STENUNGSUND
STENUNG 2:46 STENUNGSUND
STENUNG 2:128 STENUNGSUND
STENUNG 2:162 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1987-02-09 1415-86/46

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:173 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1983-12-09 14-NOR-1779 2,7 

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
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STENUNG 2:173 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1983-04-15 14-NOR-1764 2   

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:25 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1982-05-07 14-NOR-1746

Åtgärder: Fastighetsreglering
Anmärkning: 13,14,18,20,21,28,30

Gäller i fastighet
STENUNG 1:36 STENUNGSUND
STENUNG 2:25 STENUNGSUND
STENUNG 2:106 STENUNGSUND
STENUNG 2:108 STENUNGSUND
STENUNG 2:109 STENUNGSUND
STENUNG 2:119 STENUNGSUND
STENUNG 2:120 STENUNGSUND
STENUNG 2:136 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1980-07-04 14-NOR-1712

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
NÖSNÄS 1:112 STENUNGSUND
STENUNG 1:36 STENUNGSUND
STENUNG 1:52 STENUNGSUND
STENUNG 1:68 STENUNGSUND
STENUNG 1:69 STENUNGSUND
STENUNG 1:80 STENUNGSUND
STENUNG 2:25 STENUNGSUND
STENUNG 2:46 STENUNGSUND
STENUNG 2:47 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:180 STENUNGSUND
STENUNG 2:181 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1972-01-21 14-NOR-1509

Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 43

Gäller i fastighet
STENUNG 1:106 STENUNGSUND
STENUNG 1:128 STENUNGSUND
STENUNG 2:134 STENUNGSUND
STENUNG 2:162 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 3:3 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:60 STENUNGSUND
STENUNG 4:21 STENUNGSUND
STENUNG 4:29 STENUNGSUND
STENUNG 5:101 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1969-12-05 14-NOR-1455

Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 2,3

Gäller i fastighet
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STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:173 STENUNGSUND
STENUNG 2:174 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1960-10-05 14-NOR-1147

Åtgärder: Sammanläggning
Gäller i fastighet
STENUNG 2:162 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1960-00-00 14-NOR-1186

Åtgärder: Gränsbestämning
Gäller i fastighet
STENUNG 2:52 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND

Avskild mark 
Fastighet Åtgärd
STENUNG 2:168 STENUNGSUND
STENUNG 2:173 STENUNGSUND
STENUNG 2:174 STENUNGSUND

Rättigheter 

Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 1415-91/23.1 Ledningsrätt Levande FJÄRRVÄRME

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

2012-11-26 N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Förmån
SÖBACKEN 1:174 STENUNGSUND
Last
DOTERÖD 1:9 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:10 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:13 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:14 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:21 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:25 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:65 STENUNGSUND
HÄLLEBÄCK  1:4 STENUNGSUND
KOPPER 2:1 STENUNGSUND
KOPPER 2:6 STENUNGSUND
KOPPER 2:7 STENUNGSUND
KOPPER 2:8 STENUNGSUND
KOPPER 2:9 STENUNGSUND
KOPPER 2:10 STENUNGSUND
KOPPER 2:11 STENUNGSUND
KOPPER 2:16 STENUNGSUND
KOPPER 2:17 STENUNGSUND
KOPPER 2:18 STENUNGSUND
KOPPER 2:19 STENUNGSUND
KOPPER 2:21 STENUNGSUND
KOPPER 2:22 STENUNGSUND
KOPPER 2:23 STENUNGSUND
KOPPER 2:99 STENUNGSUND
KOPPER 2:114 STENUNGSUND
KOPPER 2:115 STENUNGSUND
KOPPER 2:116 STENUNGSUND

Sida 7 av 12Fastighetsrapport: STENUNGSUND STENUNG 2:163

2013-04-03http://tekiswebb.stenungsund.se/TekisWebb/TekisFir/FirReport/FastighetReport.aspx
31



KOPPER 3:1 STENUNGSUND
KOPPER 5:1 STENUNGSUND
KOPPER 6:1 STENUNGSUND
STENUNG 1:11 STENUNGSUND
STENUNG 1:63 STENUNGSUND
STENUNG 1:151 STENUNGSUND
STENUNG 1:166 STENUNGSUND
STENUNG 1:167 STENUNGSUND
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:38 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:46 STENUNGSUND
STENUNG 2:98 STENUNGSUND
STENUNG 2:109 STENUNGSUND
STENUNG 2:119 STENUNGSUND
STENUNG 2:120 STENUNGSUND
STENUNG 2:162 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:183 STENUNGSUND
STENUNG 2:199 STENUNGSUND
STENUNG 2:228 STENUNGSUND
STENUNG 2:229 STENUNGSUND
STENUNG 2:231 STENUNGSUND
STENUNG 2:233 STENUNGSUND
STENUNG 2:241 STENUNGSUND
STENUNG 3:3 STENUNGSUND
STENUNG 3:13 STENUNGSUND
STENUNG 3:31 STENUNGSUND
STENUNG 3:37 STENUNGSUND
STENUNG 3:46 STENUNGSUND
STENUNG 3:48 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:60 STENUNGSUND
STENUNG 3:70 STENUNGSUND
STENUNG 3:111 STENUNGSUND
STENUNG 3:119 STENUNGSUND
STENUNG 3:152 STENUNGSUND
STENUNG 3:162 STENUNGSUND
STENUNG 3:183 STENUNGSUND
STENUNG 3:199 STENUNGSUND
STENUNG 3:201 STENUNGSUND
STENUNG 3:218 STENUNGSUND
STENUNG 3:223 STENUNGSUND
STENUNG 3:237 STENUNGSUND
STENUNG 3:245 STENUNGSUND
STENUNG 3:248 STENUNGSUND
STENUNG 3:251 STENUNGSUND
STENUNG 3:282 STENUNGSUND
STENUNG 3:306 STENUNGSUND
STENUNG 4:85 STENUNGSUND
STENUNG 4:108 STENUNGSUND
STENUNG 4:109 STENUNGSUND
STENUNG 8:1 STENUNGSUND
STENUNG 10:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:4 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:5 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:6 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:17 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:96 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:172 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:179 STENUNGSUND
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SÖBACKEN 3:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:2 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:94 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:98 STENUNGSUND
SÖBACKEN 4:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN S:3 STENUNGSUND
ÅKER 1:10 STENUNGSUND

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp

1 1415-91/79 Berörkrets ändrad
2 1415-93/15 Berörkrets ändrad
3 1415-94/32 FRGL 1994-09-01 Berörkrets ändrad
4 1415-94/54 FRGL 1995-01-12 Berörkrets ändrad
5 1415-95/28 FRGL 1995-09-21 Berörkrets ändrad
6 1415-96/51 FRGL 1996-09-27 Berörkrets ändrad
7 1415-97/54 FRGL 1998-01-14 Endast förändringar inom befintlig berörkrets
8 1415-20 FRGL 1998-05-13 Berörkrets ändrad
9 1415-219 OMFL 2001-06-19 Rättighetens omfång/läge ändrad
10 1415-219 OMFL 2001-06-19 Berörkrets ändrad
11 1415-841 AVST 2008-08-12 Berörkrets ändrad
12 1415-775 2010-01-08 Berörkrets ändrad
13 1415-1104 FRGL 2012-11-26 Berörkrets ändrad
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 1482-93/14.1 Ledningsrätt Levande TELE

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

2012-07-25 N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Förmån
(Saknas)
Last
ARNTORP 2:12 KUNGÄLV
BRÅLAND 1:4 STENUNGSUND
BRÅLAND 2:6 STENUNGSUND
GROKAREBY 3:2 KUNGÄLV
GROKAREBY 3:19 KUNGÄLV
HÅBY 1:3 STENUNGSUND
HÅBY 4:1 STENUNGSUND
HÅBY 5:1 STENUNGSUND
HÖGA 1:45 STENUNGSUND
HÖGA 1:164 STENUNGSUND
HÖGA 1:166 STENUNGSUND
HÖJER 1:1 KUNGÄLV
HÖJER 2:1 KUNGÄLV
JÖRLANDA-BERG 1:66 STENUNGSUND
KAREBY 2:3 KUNGÄLV
KAREBY 2:18 KUNGÄLV
KAREBY 4:8 KUNGÄLV
KAREBY 4:36 KUNGÄLV
KAREBY 6:1 KUNGÄLV
NÖSNÄS 1:7 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:8 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:50 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:85 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:127 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:261 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:284 STENUNGSUND
NÖSNÄS S:2 STENUNGSUND
STENFLATEN 1:5 STENUNGSUND
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STENFLATEN 1:21 STENUNGSUND
STENFLATEN 1:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:60 STENUNGSUND
STENUNG 3:152 STENUNGSUND
STENUNG 3:162 STENUNGSUND
STENUNG 3:330 STENUNGSUND
STENUNG 4:109 STENUNGSUND
STRANDNORUM 1:7 STENUNGSUND
STRANDNORUM 1:9 STENUNGSUND
STRANDNORUM 1:132 STENUNGSUND
STRANDNORUM 2:31 STENUNGSUND
STRANDNORUM S:4 STENUNGSUND
STRANDNORUM S:5 STENUNGSUND
STRANDNORUM S:6 STENUNGSUND
TÖRREBY 1:14 STENUNGSUND
ÄGGESTORP 11:9 STENUNGSUND

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp

1 1415-95/24 FRGL 1995-08-30 Berörkrets ändrad
2 1415-307 FRGL 2002-04-24 Berörkrets ändrad
3 1415-398 FRGL 2003-05-28 Berörkrets ändrad
4 1415-508 FRGL 2004-11-02 Berörkrets ändrad
5 1482-662 AVST 2004-12-07 Berörkrets ändrad
6 1415-660 FRGL 2006-12-19 Endast förändringar inom befintlig berörkrets
7 1415-752 FRGL 2007-12-19 Berörkrets ändrad
8 1415-1080 AVST 2012-02-23 Berörkrets ändrad
9 1482-1722 FRGL 2012-07-25 Berörkrets ändrad

Planer 

FRM-akt Grupp Plantyp Status Plannamn
1415-P89/7 Planer Detaljplan Beslut EGNAHEMSVÄGEN

Plandetaljer
Beslutstid Lagakraft Genomförandetid Gäller till Arkivplats Ajourtid Myndighet

1989-11-23 1989-11-24 1999-12-31 2005-11-23 14LM

Övrigt
Berörd kommun: STENUNGSUND

Kartor: Registerkarta 7183:101
Registerkarta 7193:1-2
Registerkarta 7193:104

Hänvisning annat planbeslut
FRM-akt Beslutsdatum Orsak

14-NOR-278C 1939-07-15 Upphäver
14-NOR-278J 1946-09-06 Ändrar
14-NOR-1657 1977-12-28 Ändrar
1415-P91/8 1991-04-03 Ändrad av
1415-P71 2004-08-30 Ändrad av

Kommunspecifika uppgifter
Plannr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning
116

Myndighetsuppgifter
Akt: 116 Myndighet: 1415

Områdestyp: Myndighetsinformation (avser planens hela utbredningsområde)
FRM-akt Grupp Plantyp Status Plannamn
1415-P91 Planer Detaljplan Beslut STENUNGS TORG V

Plandetaljer
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Beslutstid Lagakraft Genomförandetid Gäller till Arkivplats Ajourtid Myndighet

2007-06-11 2007-10-04 2007-10-05 2017-10-04 0000-00-00 14LM

Övrigt
Berörd kommun: STENUNGSUND

Hänvisning annat planbeslut
FRM-akt Beslutsdatum Orsak

14-STU-A2 1932-03-04 Ändrar
1415-P88/11 1988-04-14 Ändrar
1415-P88/23 1988-10-17 Ändrar
1415-P89/4 1989-07-14 Upphäver
1415-P90/16 1990-10-22 Upphäver
1415-P93/6 1993-04-26 Ändrar
1415-P93/7 1993-06-14 Ändrar
1415-P97/10 1997-07-10 Ändrar
1415-P52 2002-09-23 Upphäver
1415-P89 2007-02-07 Ändrar

Kommunspecifika uppgifter
Plannr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning
259

Myndighetsuppgifter
Akt: 259 Myndighet: 1415

Områdestyp: Myndighetsinformation (avser planens hela utbredningsområde)

Taxering 
Årtal/Taxår  2013/2012 
Taxeringsenhet:  315658-7
Uppgiftsår: 2007 Skattemynd/kontor: 1412 Areal i kvm: 30586
Taxeringsvärde tkr: Markvärde: Byggnadsvärde: 
Typkod: 498  Industrienhet, gatu- eller parkmark                         
Beskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör: Industritillbehör saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

Taxerad ägare
212000-1298 STENUNGSUNDS KOMMUN  

444 82  STENUNGSUND
(FB)

Juridisk form: Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp: Lagfart, taxerad Andel: 1/1

Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)

Lagfaren ägare 
212000-1298 STENUNGSUNDS KOMMUN  

444 82  STENUNGSUND
(FB)

Dagboksnummer: 6901039 Inskrivningsdatum: 1969-04-23
Köp(även transportköp) 1969-01-23 Ingen köpeskilling redovisad. 

Tomträttshavare (Uppgifter saknas)

Tidigare ägare (Uppgifter saknas)

Tomträttsupplåtelse (Uppgifter saknas)

Inskrivningar (Uppgifter saknas)

Anteckningar (Uppgifter saknas)

Noteringar (kommunspecifika) (Uppgifter saknas)
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                                                                                          - - - Listan slut - - -
                                                                                                    

Område 
Typ Område Beskrivning
Nyckelkodsområden 122800 SÖDRA VÄGEN

Byggnader 
Husnr Byggnadstyp Byggnadsstatus Senaste ajourföring
1 Komplementbyggnad Gällande 20120917

Adress
(Uppgifter saknas)

Alternativnamn
(Uppgifter saknas)
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Fastighetsinformation

STENUNGSUND  STENUNG 2:41 Status: Levande

Församling: NORUM Ajourdatum IM:

Riksnyckel: 140186737 Internnyckel: 140186737 Ajourdatum FR: 2011-11-08

Officiella noteringar
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Fastighetens andel i samfälligheter är inte utredda

Tidigare beteckning 
Upphörde Beteckning FRM-akt
1985-12-04 O-NORUM STENUNG NEDERGÅRD 2 :41 1415-85/53

Ursprung 
Fastighet
STENUNG 2:12 STENUNGSUND

Avregistrerad till (Uppgifter saknas)

Adress (Uppgifter saknas)

Areal 
Totalt/Område Landareal (Kvm) Vattenareal (Kvm) Totalareal (Kvm)
Totalt: 53421 0 53421

Koordinater 
Område: 1

Koordinatpar X-Koord Y-Koord

Lokalt - Lokalt system 6438425,7 139469,2
SWEREF 99 TM 6440251,6 312504,7
RT90 2,5 G Väst 6444723,0 1264941,0

Ajourhålles i: SWEREF 99 12 00
Punkttyp: Centralpunkt inom området
Referenskarta: -STENUNGS
Rikstrianguleringssystem: SWEREF 99 TM
Kvalitetsdatum: 2007-01-27
Kvalitet: AKRA

Fiske (Uppgifter saknas)

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar 
Fastighet
STENUNG S:3 STENUNGSUND (Avreg.)

Anmärkning
ANG ANDEL I SAMF SE (AKT 14-NOR-65)

Skattetal 
Sort Skattetal
Mantal 1/80

Åtgärder 

Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1991-12-20 1415-91/79

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
NÖSNÄS 1:284 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
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STENUNG 2:119 STENUNGSUND
STENUNG 3:60 STENUNGSUND
SÖBACKEN GA:6 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1991-09-02 1415-91/23

Åtgärder: Ledningsåtgärd
Gäller i fastighet
DOTERÖD 1:9 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:10 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:13 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:14 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:21 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:25 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:65 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:72 STENUNGSUND
HÄLLEBÄCK  1:4 STENUNGSUND
KOPPER 2:1 STENUNGSUND
KOPPER 2:6 STENUNGSUND
KOPPER 2:7 STENUNGSUND
KOPPER 2:8 STENUNGSUND
KOPPER 2:9 STENUNGSUND
KOPPER 2:10 STENUNGSUND
KOPPER 2:11 STENUNGSUND
KOPPER 2:15 STENUNGSUND
KOPPER 2:16 STENUNGSUND
KOPPER 2:17 STENUNGSUND
KOPPER 2:18 STENUNGSUND
KOPPER 2:19 STENUNGSUND
KOPPER 2:21 STENUNGSUND
KOPPER 2:22 STENUNGSUND
KOPPER 2:23 STENUNGSUND
KOPPER 2:99 STENUNGSUND
KOPPER 2:114 STENUNGSUND
KOPPER 2:115 STENUNGSUND
KOPPER 2:116 STENUNGSUND
KOPPER 3:1 STENUNGSUND
KOPPER 5:1 STENUNGSUND
KOPPER 6:1 STENUNGSUND
STENUNG 1:11 STENUNGSUND
STENUNG 1:36 STENUNGSUND
STENUNG 1:63 STENUNGSUND
STENUNG 1:69 STENUNGSUND
STENUNG 1:80 STENUNGSUND
STENUNG 1:103 STENUNGSUND
STENUNG 1:151 STENUNGSUND
STENUNG 1:166 STENUNGSUND
STENUNG 1:167 STENUNGSUND
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:38 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:46 STENUNGSUND
STENUNG 2:105 STENUNGSUND
STENUNG 2:109 STENUNGSUND
STENUNG 2:119 STENUNGSUND
STENUNG 2:120 STENUNGSUND
STENUNG 2:162 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:173 STENUNGSUND
STENUNG 2:183 STENUNGSUND
STENUNG 2:199 STENUNGSUND
STENUNG 2:228 STENUNGSUND
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STENUNG 2:229 STENUNGSUND
STENUNG 2:233 STENUNGSUND
STENUNG 2:236 STENUNGSUND
STENUNG 3:3 STENUNGSUND
STENUNG 3:13 STENUNGSUND
STENUNG 3:31 STENUNGSUND
STENUNG 3:37 STENUNGSUND
STENUNG 3:46 STENUNGSUND
STENUNG 3:48 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:60 STENUNGSUND
STENUNG 3:70 STENUNGSUND
STENUNG 3:111 STENUNGSUND
STENUNG 3:119 STENUNGSUND
STENUNG 3:152 STENUNGSUND
STENUNG 3:162 STENUNGSUND
STENUNG 3:175 STENUNGSUND
STENUNG 3:183 STENUNGSUND
STENUNG 3:199 STENUNGSUND
STENUNG 3:201 STENUNGSUND
STENUNG 3:218 STENUNGSUND
STENUNG 3:223 STENUNGSUND
STENUNG 3:237 STENUNGSUND
STENUNG 3:245 STENUNGSUND
STENUNG 3:248 STENUNGSUND
STENUNG 3:251 STENUNGSUND
STENUNG 3:294 STENUNGSUND
STENUNG 3:306 STENUNGSUND
STENUNG 4:85 STENUNGSUND
STENUNG 4:108 STENUNGSUND
STENUNG 4:109 STENUNGSUND
STENUNG 8:1 STENUNGSUND
STENUNG 10:1 STENUNGSUND
STENUNG 101:1 STENUNGSUND
STENUNG 101:2 STENUNGSUND
STENUNG 101:3 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:4 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:5 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:6 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:17 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:96 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:172 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:174 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:2 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:94 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:98 STENUNGSUND
SÖBACKEN 4:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN S:3 STENUNGSUND
ÅKER 1:10 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1991-03-14 1415-91/8

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
NÖSNÄS 1:57 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:94 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:266 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:46 STENUNGSUND
STENUNG 2:105 STENUNGSUND
STENUNG 2:235 STENUNGSUND
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STENUNG 2:238 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1984-12-14 1415-84/50

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
NÖSNÄS 1:54 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:104 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:116 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:118 STENUNGSUND
NÖSNÄS GA:3 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1983-09-09 14-NOR-1771

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:46 STENUNGSUND
STENUNG 2:105 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1983-04-15 14-NOR-1764

Åtgärder: Fastighetsreglering
Anmärkning: 1,3-5

Gäller i fastighet
STENUNG 2:25 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1981-06-12 14-NOR-1736

Åtgärder: Fastighetsreglering
Anmärkning: 2,3,5

Gäller i fastighet
NÖSNÄS 1:112 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:199 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1981-06-05 14-NOR-1734 1   

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
NÖSNÄS 1:54 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:104 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:116 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:117 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:118 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1978-03-17 14-NOR-1660 1   

Åtgärder: Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
NÖSNÄS 1:56 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1956-00-00 14-NOR-985

Åtgärder: Gränsbestämning
Gäller i fastighet
NÖSNÄS 1:55 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:62 STENUNGSUND
NÖSNÄS 1:73 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
1915-12-29 14-NOR-180 AB  
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Åtgärder: Ägostyckning
Gäller i fastighet
STENUNG 2:40 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
0000-00-00 14-NOR-1294

Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: PÅ SAMFÄLLD MARK

Gäller i fastighet
STENUNG 1:34 STENUNGSUND
STENUNG 2:15 STENUNGSUND
STENUNG 2:19 STENUNGSUND
STENUNG 2:21 STENUNGSUND
STENUNG 2:40 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:49 STENUNGSUND
STENUNG 2:126 STENUNGSUND
STENUNG 2:154 STENUNGSUND
STENUNG 2:159 STENUNGSUND
STENUNG 2:160 STENUNGSUND
STENUNG 5:92 STENUNGSUND

Avskild mark 
Fastighet Åtgärd
STENUNG 2:105 STENUNGSUND
STENUNG 2:180 STENUNGSUND
STENUNG 2:181 STENUNGSUND
STENUNG 2:186 STENUNGSUND
STENUNG 2:187 STENUNGSUND
STENUNG 2:188 STENUNGSUND
STENUNG 2:189 STENUNGSUND
STENUNG 2:190 STENUNGSUND
STENUNG 2:191 STENUNGSUND
STENUNG 2:192 STENUNGSUND
STENUNG 2:193 STENUNGSUND
STENUNG 2:194 STENUNGSUND
STENUNG 2:195 STENUNGSUND
STENUNG 2:196 STENUNGSUND
STENUNG 2:197 STENUNGSUND
STENUNG 2:198 STENUNGSUND
STENUNG 2:199 STENUNGSUND
STENUNG 6:1 STENUNGSUND FRÅN SAMF,DEL AV
STENUNG 8:1 STENUNGSUND FRÅN SAMF,DEL AV
STENUNG 102:4 STENUNGSUND
STENUNG 102:5 STENUNGSUND
STENUNG 102:6 STENUNGSUND
STENUNG 104:2 STENUNGSUND
STENUNG 104:3 STENUNGSUND
STENUNGSUND 1:1 STENUNGSUND FRÅN SAMF,DEL AV
STENUNGSUND 2:1 STENUNGSUND FRÅN SAMF,DEL AV
STENUNGSUND 3:1 STENUNGSUND FRÅN SAMF,DEL AV
STENUNGSUND 5:1 STENUNGSUND FRÅN SAMF,DEL AV
STENUNGSUND 6:1 STENUNGSUND FRÅN SAMF,DEL AV

Rättigheter 

Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 1415-91/23.1 Ledningsrätt Levande FJÄRRVÄRME

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

2012-11-26 N
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Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Förmån
SÖBACKEN 1:174 STENUNGSUND
Last
DOTERÖD 1:9 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:10 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:13 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:14 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:21 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:25 STENUNGSUND
DOTERÖD 1:65 STENUNGSUND
HÄLLEBÄCK  1:4 STENUNGSUND
KOPPER 2:1 STENUNGSUND
KOPPER 2:6 STENUNGSUND
KOPPER 2:7 STENUNGSUND
KOPPER 2:8 STENUNGSUND
KOPPER 2:9 STENUNGSUND
KOPPER 2:10 STENUNGSUND
KOPPER 2:11 STENUNGSUND
KOPPER 2:16 STENUNGSUND
KOPPER 2:17 STENUNGSUND
KOPPER 2:18 STENUNGSUND
KOPPER 2:19 STENUNGSUND
KOPPER 2:21 STENUNGSUND
KOPPER 2:22 STENUNGSUND
KOPPER 2:23 STENUNGSUND
KOPPER 2:99 STENUNGSUND
KOPPER 2:114 STENUNGSUND
KOPPER 2:115 STENUNGSUND
KOPPER 2:116 STENUNGSUND
KOPPER 3:1 STENUNGSUND
KOPPER 5:1 STENUNGSUND
KOPPER 6:1 STENUNGSUND
STENUNG 1:11 STENUNGSUND
STENUNG 1:63 STENUNGSUND
STENUNG 1:151 STENUNGSUND
STENUNG 1:166 STENUNGSUND
STENUNG 1:167 STENUNGSUND
STENUNG 2:31 STENUNGSUND
STENUNG 2:38 STENUNGSUND
STENUNG 2:41 STENUNGSUND
STENUNG 2:46 STENUNGSUND
STENUNG 2:98 STENUNGSUND
STENUNG 2:109 STENUNGSUND
STENUNG 2:119 STENUNGSUND
STENUNG 2:120 STENUNGSUND
STENUNG 2:162 STENUNGSUND
STENUNG 2:163 STENUNGSUND
STENUNG 2:183 STENUNGSUND
STENUNG 2:199 STENUNGSUND
STENUNG 2:228 STENUNGSUND
STENUNG 2:229 STENUNGSUND
STENUNG 2:231 STENUNGSUND
STENUNG 2:233 STENUNGSUND
STENUNG 2:241 STENUNGSUND
STENUNG 3:3 STENUNGSUND
STENUNG 3:13 STENUNGSUND
STENUNG 3:31 STENUNGSUND
STENUNG 3:37 STENUNGSUND
STENUNG 3:46 STENUNGSUND
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STENUNG 3:48 STENUNGSUND
STENUNG 3:57 STENUNGSUND
STENUNG 3:60 STENUNGSUND
STENUNG 3:70 STENUNGSUND
STENUNG 3:111 STENUNGSUND
STENUNG 3:119 STENUNGSUND
STENUNG 3:152 STENUNGSUND
STENUNG 3:162 STENUNGSUND
STENUNG 3:183 STENUNGSUND
STENUNG 3:199 STENUNGSUND
STENUNG 3:201 STENUNGSUND
STENUNG 3:218 STENUNGSUND
STENUNG 3:223 STENUNGSUND
STENUNG 3:237 STENUNGSUND
STENUNG 3:245 STENUNGSUND
STENUNG 3:248 STENUNGSUND
STENUNG 3:251 STENUNGSUND
STENUNG 3:282 STENUNGSUND
STENUNG 3:306 STENUNGSUND
STENUNG 4:85 STENUNGSUND
STENUNG 4:108 STENUNGSUND
STENUNG 4:109 STENUNGSUND
STENUNG 8:1 STENUNGSUND
STENUNG 10:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:4 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:5 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:6 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:17 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:96 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:172 STENUNGSUND
SÖBACKEN 1:179 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:2 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:94 STENUNGSUND
SÖBACKEN 3:98 STENUNGSUND
SÖBACKEN 4:1 STENUNGSUND
SÖBACKEN S:3 STENUNGSUND
ÅKER 1:10 STENUNGSUND

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp

1 1415-91/79 Berörkrets ändrad
2 1415-93/15 Berörkrets ändrad
3 1415-94/32 FRGL 1994-09-01 Berörkrets ändrad
4 1415-94/54 FRGL 1995-01-12 Berörkrets ändrad
5 1415-95/28 FRGL 1995-09-21 Berörkrets ändrad
6 1415-96/51 FRGL 1996-09-27 Berörkrets ändrad
7 1415-97/54 FRGL 1998-01-14 Endast förändringar inom befintlig berörkrets
8 1415-20 FRGL 1998-05-13 Berörkrets ändrad
9 1415-219 OMFL 2001-06-19 Rättighetens omfång/läge ändrad
10 1415-219 OMFL 2001-06-19 Berörkrets ändrad
11 1415-841 AVST 2008-08-12 Berörkrets ändrad
12 1415-775 2010-01-08 Berörkrets ändrad
13 1415-1104 FRGL 2012-11-26 Berörkrets ändrad

Planer 
FRM-akt Grupp Plantyp Status Plannamn
1415-P88/10 Planer Stadsplan Beslut SÖDRA VÄGEN OCH 

PARKERS GÅRD,STENUNG 
2:163 MFL

Plandetaljer
Beslutstid Lagakraft Genomförandetid Gäller till Arkivplats Ajourtid Myndighet
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1988-11-24 1992-06-30 2001-03-05 14LM

Övrigt
Berörd kommun: STENUNGSUND

Kartor: Registerkarta 7182
Registerkarta 7183
Registerkarta 7192
Registerkarta 7193

Hänvisning annat planbeslut
FRM-akt Beslutsdatum Orsak

14-NOR-1763 1983-01-26 Ändrar
1415-P35 2000-11-27 Ändrad av

Kommunspecifika uppgifter
Plannr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning

76

Myndighetsuppgifter
Akt: 76 Myndighet: 1415

Områdestyp: Myndighetsinformation (avser planens hela utbredningsområde)
FRM-akt Grupp Plantyp Status Plannamn
1415-P90/7 Planer Detaljplan Beslut ÖVRE SOLGÅRDSDALEN 

INORUM

Plandetaljer
Beslutstid Lagakraft Genomförandetid Gäller till Arkivplats Ajourtid Myndighet

1990-02-01 1990-05-10 1995-12-31 1994-02-25 14LM

Övrigt
Anmärkning:  ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 1415-P93/8

Berörd kommun: STENUNGSUND

Kartor: Registerkarta 7183

Hänvisning annat planbeslut
FRM-akt Beslutsdatum Orsak

14-NOR-1716 1980-07-10 Ändrar
14-NOR-1720 1980-10-08 Ändrar
1415-P93/8 1993-06-16 Ändrad av

Kommunspecifika uppgifter
Plannr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning

122

Myndighetsuppgifter
Akt: 122 Myndighet: 1415

Områdestyp: Myndighetsinformation (avser planens hela utbredningsområde)
FRM-akt Grupp Plantyp Status Plannamn
14-NOR-1716 Planer Stadsplan Beslut STENUNGSUND SÖDRA 

NYTORPSHÖJD,STENUNG 
NEDERGÅRD 2:41 MFL

Plandetaljer
Beslutstid Lagakraft Genomförandetid Gäller till Arkivplats Ajourtid Myndighet

1980-07-10 1992-06-30 1990-12-14 14LM

Övrigt
Berörd kommun: STENUNGSUND

Kartor: Registerkarta 7182:106
Registerkarta 7183:101
Registerkarta 7183:104
Registerkarta 7183:3-4
Registerkarta 7192:106

Hänvisning annat planbeslut
FRM-akt Beslutsdatum Orsak

1415-P90/7 1990-02-01 Ändrad av
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Kommunspecifika uppgifter
Plannr Antagandedatum Beslutsorgan Anmärkning

SPL 62

Myndighetsuppgifter
Akt: SPL 62 Myndighet: 1415

Områdestyp: Myndighetsinformation (avser planens hela utbredningsområde)

Akt: 270 Myndighet: 14PE
Områdestyp: Myndighetsinformation (avser planens hela utbredningsområde)

FRM-akt Grupp Plantyp Status Plannamn
1584:0004:0001 Fornlämningar Fornlämning Beslut

Plandetaljer
Koordinatpar X-Koord Y-Koord

Lokalt - Lokalt system 6438425,4 139339,1
SWEREF 99 TM 6440257,0 312374,7
RT90 2,5 G Väst 6444730,0 1264811,0

Ajourhålles i: SWEREF 99 12 00

Övrigt
Berörd kommun: STENUNGSUND

Kartor: Registerkarta -STENUNGS
Annat kartverk 07B8C

Myndighetsuppgifter
Akt: 10158400040001 Myndighet: 

Områdestyp: Myndighetsinformation (avser planens hela utbredningsområde)

Taxering 
Årtal/Taxår  2013/2012 
Taxeringsenhet:  299184-7
Uppgiftsår: 2007 Skattemynd/kontor: 1412 Areal i kvm: 53421
Taxeringsvärde tkr: Markvärde: Byggnadsvärde: 
Typkod: 499  Industrienhet med värde < 1000 kr                           
Beskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör: Industritillbehör saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

Taxerad ägare
212000-1298 STENUNGSUNDS KOMMUN  

444 82  STENUNGSUND
(FB)

Juridisk form: Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp: Lagfart, taxerad Andel: 1/1

Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)

Lagfaren ägare 
212000-1298 STENUNGSUNDS KOMMUN  

444 82  STENUNGSUND
(FB)

Dagboksnummer: 6901039 Inskrivningsdatum: 1969-04-23
Köp(även transportköp) 1969-01-23 Ingen köpeskilling redovisad. 

Tomträttshavare (Uppgifter saknas)

Tidigare ägare (Uppgifter saknas)

Tomträttsupplåtelse (Uppgifter saknas)

Inskrivningar (Uppgifter saknas)

Anteckningar (Uppgifter saknas)
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                                                                                          - - - Listan slut - - -
                                                                                                    

Noteringar (kommunspecifika) (Uppgifter saknas)

Område 
Typ Område Beskrivning
Nyckelkodsområden 124200 NYTORPSHÖJD

Byggnader (Uppgifter saknas)
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Fastighetsinformation

STENUNGSUND  STENUNG 3:60 Status: Levande

Församling: NORUM Ajourdatum IM: 1996-08-22

Riksnyckel: 140186982 Internnyckel: 140186982 Ajourdatum FR: 2011-11-08

Lantmäteriförrättning pågår - beslut taget på dagboksnummer 080292 (20130301)

Officiella noteringar
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Fastighetens andel i samfälligheter är inte utredda
Fastigheten har ännu ej ajourförts av IM efter avisering från lantmäterimyndigheten

Tidigare beteckning 
Upphörde Beteckning FRM-akt
1985-12-04 O-NORUM STENUNG VÄSTERGÅRD 3 :60 1415-85/53

Ursprung 
Fastighet
STENUNG 3:26 STENUNGSUND

Adress 
Gata/väg Kommundel
JANSSONS VÄG 2 STENUNGSUND

Populärnamn: BRUDHAMMARS FÖRSKOLA

Areal 
Totalt/Område Landareal (Kvm) Vattenareal (Kvm) Totalareal (Kvm)
Totalt: 153647 0 153647

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar 
Fastighet
STENUNG GA:13 STENUNGSUND 
SÖBACKEN GA:6 STENUNGSUND 

Anmärkning
ERHÅLLIT ALLA TILL O-NORUM STENUNG UPPEGÅRD 1:73 HÖRANDE ANDELAR I SAMF (AKT 14-
NOR-1619)
ERHÅLLIT ALLA TILL O-NORUM STENUNG UPPEGÅRD 1:35 HÖRANDE ANDELAR I SAMF (AKT 14-
NOR-1627)
ANG ANDEL I SAMF SE (AKT 14-NOR-65)
ERHÅLLIT ALLA TILL STENUNG 3:229 HÖRANDE ANDELAR I SAMF (AKT 1415-97/12)

Åtgärder 

Datum FRM-akt Egen aktbeteckning Littera
2006-03-28 1415-614

Åtgärder: Anläggningsåtgärd

2004-12-13 1415-516
Åtgärder: Fastighetsreglering

2002-02-15 1415-279
Åtgärder: Fastighetsreglering

1998-01-14 1415-97/54
Åtgärder: Fastighetsreglering, Ledningsåtgärd

1997-11-12 1415-95/5
Åtgärder: Fastighetsreglering

1997-03-25 1415-97/12
Åtgärder: Fastighetsreglering

1995-09-21 1415-95/28
Åtgärder: Fastighetsreglering

1995-06-15 1415-95/12
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Åtgärder: Fastighetsreglering

1995-06-13 1415-95/6
Åtgärder: Fastighetsreglering

1995-03-17 1415-95/5
Åtgärder: Anläggningsåtgärd

1994-08-26 1415-94/30
Åtgärder: Fastighetsbestämning, Fastighetsreglering

1993-04-20 1482-93/14
Åtgärder: Ledningsåtgärd

1992-06-22 1415-90/52
Åtgärder: Fastighetsreglering

1992-05-18 1415-92/30
Åtgärder: Fastighetsreglering

1992-01-15 1415-91/55
Åtgärder: Fastighetsreglering

1992-01-10 1415-91/56
Åtgärder: Fastighetsreglering

1992-01-08 1415-91/54
Åtgärder: Fastighetsreglering

1991-12-23 1415-91/94
Åtgärder: Fastighetsreglering

1991-12-20 1415-91/79
Åtgärder: Fastighetsreglering

1991-09-02 1415-91/23
Åtgärder: Ledningsåtgärd

1991-08-28 1415-91/43
Åtgärder: Fastighetsreglering

1990-07-12 1415-90/39
Åtgärder: Fastighetsreglering

1989-08-11 1415-89/41
Åtgärder: Fastighetsreglering

1988-08-18 1415-88/23
Åtgärder: Fastighetsreglering

1987-10-16 1415-87/33
Åtgärder: Fastighetsreglering

1986-05-30 1415-86/9
Åtgärder: Fastighetsreglering

1986-01-16 1415-85/58
Åtgärder: Fastighetsreglering

1984-12-21 1415-84/61
Åtgärder: Fastighetsreglering

1983-01-14 14-NOR-1755
Åtgärder: Fastighetsreglering

1981-12-18 14-NOR-1744
Åtgärder: Fastighetsreglering
Anmärkning: FIG 1,2

1979-12-21 14-NOR-1700 7-14
Åtgärder: Fastighetsreglering

1977-03-18 14-NOR-1627 1,2 
Åtgärder: Fastighetsreglering

1976-11-19 14-NOR-1619
Åtgärder: Fastighetsreglering
Anmärkning: 5,6,35-39

1975-03-21 14-NOR-1598
Åtgärder: Fastighetsreglering

1974-04-26 14-NOR-1578
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Åtgärder: Fastighetsreglering
Anmärkning: 1,3-6

1972-01-21 14-NOR-1509
Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 30-33,38-41,48-50

1972-01-12 14-NOR-1532 1   
Åtgärder: Fastighetsreglering

1970-06-26 14-NOR-1463
Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 1,12,17,19,24,31-34

1969-01-24 14-NOR-1427
Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 1,2

1951-00-00 14-NOR-815
Åtgärder: Gränsbestämning

1944-06-12 14-NOR-619
Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 1-6

1918-04-11 14-NOR-196 BCD 
Åtgärder: Ägostyckning

0000-00-00 14-NOR-1005
Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: PÅ SAMFÄLLD MARK

Anmärkning
ÖVRIG AKTANTECKNING I JORDREGISTRET (AKT 1415-85/36)

Rättigheter 

Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 1415-614.12 Officialservitut Levande UTRYMME

Aktdetaljer
ÅtgärdDatum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

ANLF 2006-03-28 N
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 1415-91/23.1 Ledningsrätt Levande FJÄRRVÄRME

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

2012-11-26 N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp
1 1415-91/79 Berörkrets ändrad
2 1415-93/15 Berörkrets ändrad
3 1415-94/32 FRGL 1994-09-01 Berörkrets ändrad
4 1415-94/54 FRGL 1995-01-12 Berörkrets ändrad
5 1415-95/28 FRGL 1995-09-21 Berörkrets ändrad
6 1415-96/51 FRGL 1996-09-27 Berörkrets ändrad
7 1415-97/54 FRGL 1998-01-14 Endast förändringar inom befintlig berörkrets
8 1415-20 FRGL 1998-05-13 Berörkrets ändrad
9 1415-219 OMFL 2001-06-19 Rättighetens omfång/läge ändrad
10 1415-219 OMFL 2001-06-19 Berörkrets ändrad
11 1415-841 AVST 2008-08-12 Berörkrets ändrad
12 1415-775 2010-01-08 Berörkrets ändrad
13 1415-1104 FRGL 2012-11-26 Berörkrets ändrad
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 1415-91/54.1 Officialservitut Levande GÅNGVÄG

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status
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N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 1415-97/54.1 Ledningsrätt Levande TRANSFORMATORSTATION, 

LEDNINGAR

Aktdetaljer
ÅtgärdDatum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

LEDF 1998-01-14 N -7192:106
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 1482-93/14.1 Ledningsrätt Levande TELE

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

2012-07-25 N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp

1 1415-95/24 FRGL 1995-08-30 Berörkrets ändrad
2 1415-307 FRGL 2002-04-24 Berörkrets ändrad
3 1415-398 FRGL 2003-05-28 Berörkrets ändrad
4 1415-508 FRGL 2004-11-02 Berörkrets ändrad
5 1482-662 AVST 2004-12-07 Berörkrets ändrad
6 1415-660 FRGL 2006-12-19 Endast förändringar inom befintlig berörkrets
7 1415-752 FRGL 2007-12-19 Berörkrets ändrad
8 1415-1080 AVST 2012-02-23 Berörkrets ändrad
9 1482-1722 FRGL 2012-07-25 Berörkrets ändrad
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 14-IM3-24/25.1 Avtalsservitut Levande VÄG MM

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

1995-06-13 N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp

1 1415-85/58 Berörkrets ändrad
2 1415-95/6 FRGL 1995-06-13 Berörkrets ändrad
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 14-IM3-39/426.1 Officialnytttjanderätt Levande TELE

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp

1 1415-85/58 Berörkrets ändrad
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 14-NOR-1685.1 Officialservitut Levande UTRYMME

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 14-NOR-1771.1 Officialservitut Levande VÄG

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

2001-04-03 N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
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Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp

1 1415-97/54 FRGL 1998-01-14 Berörkrets ändrad
2 1415-196 AVST 2001-04-03 Berörkrets ändrad
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 14-NOR-317.1 Officialservitut Levande VÄG

Aktdetaljer
Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

N

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp

1 1415-85/36 Berörkrets ändrad
Län FRM-akt Rättighetstyp Status Ändamål
O 14-NOR-374.1 Officialservitut Levande VÄG

Aktdetaljer
ÅtgärdDatum Senast ändrad Under ajourf Karta och status

AVST 1935-10-24 N

Hänvisning
Löpnr FRM-akt Åtgärd Datum Hänvisningstyp
1 1415-94/30 FRGL 1994-08-26 Rättighetens omfång/läge ändrad

Planer 
FRM-akt Grupp Plantyp Status Plannamn
1415-P88/10 Planer Stadsplan Beslut SÖDRA VÄGEN OCH 

PARKERS GÅRD,STENUNG 
2:163 MFL

1415-P90/7 Planer Detaljplan Beslut ÖVRE SOLGÅRDSDALEN 
INORUM

14-NOR-1716 Planer Stadsplan Beslut STENUNGSUND SÖDRA 
NYTORPSHÖJD,STENUNG 
NEDERGÅRD 2:41 MFL

14-NOR-1720 Planer Stadsplan Beslut STENUNGSUND 
KRISTINEDALSSKOLAN MM

1415-P89/7 Planer Detaljplan Beslut EGNAHEMSVÄGEN
1415-P89/5 Planer Detaljplan Beslut OMRÅDE VID JANSSONS 

VÄG
14-NOR-1657 Planer Stadsplan Beslut STENUNGSUND 

BRUDHAMMAR,STENUNG 
UPPEGÅRD 1:73 MFL

1415-P91/8 Planer Detaljplan Beslut ENESTIGENS VÄNDPLATS
1415-P88/11 Planer Stadsplan Beslut OMRÅDE VID 

DOTERÖDSVÄGARNA
14-NOR-1763 Planer Stadsplan Beslut STENUNGSUND NORRA 

NYTORPSHÖJD,STENUNG 
NEDERGÅRD 2:163 MFL

1415-P90/1 Planer Detaljplan Beslut STENUNG 2:109
14-NOR-278J Planer Avstyckningsplan Beslut STENUNG VÄSTERGÅRD 

3:31
14-NOR-278A Planer Avstyckningsplan Beslut STENUNG VÄSTERGÅRD 

3:60
14-NOR-1389 Planer Stadsplan Beslut STENUNGSUND OMRÅDE 

ÖSTER OM NORRA VÄGEN
14-NOR-278B Planer Avstyckningsplan Beslut STENUNG VÄSTERGÅRD 

3:60
14-NOR-278G Planer Avstyckningsplan Avregistrerad STENUNG UPPEGÅRD 1:14 

MFL
14-NOR-278C Planer Avstyckningsplan Avregistrerad STENUNG UPPEGÅRD 1:42
1415-P91 Planer Detaljplan Beslut STENUNGS TORG V
1415-P131 Planer Detaljplan Beslut DEL AV STENUNG 3:199OCH 
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                                                                                          - - - Listan slut - - -
                                                                                                    

3:60(TALLÅSENS 
ÄLDREBOENDE)

1415-P85/3 Övriga 
bestämmelser och 
utredningar

Nybygg.förb.tidbg.Avregistrerad ENL 35§ BYGGNADSLAGEN 
FÖR OMRÅDE 
VIDVÄSTERGÅRDS ALLÉ

1584:0053:0001 Fornlämningar Fornlämning Beslut
1584:0053:0002 Fornlämningar Fornlämning Beslut

Taxering 
Årtal/Taxår  2013/2012 
Taxeringsenhet:  305339-7
Uppgiftsår: 2007 Skattemynd/kontor: 1412 Areal i kvm: 153647
Taxeringsvärde tkr: Markvärde: Byggnadsvärde: 
Typkod: 498  Industrienhet, gatu- eller parkmark                         
Beskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör: Industritillbehör saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

Taxerad ägare
212000-1298 STENUNGSUNDS KOMMUN  

444 82  STENUNGSUND
(FB)

Juridisk form: Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp: Lagfart, taxerad Andel: 1/1

Lagfaren ägare 
212000-1298 STENUNGSUNDS KOMMUN  

444 82  STENUNGSUND
(FB)

Dagboksnummer: 6400416 Inskrivningsdatum: 1964-03-04
Köp(även transportköp) 1964-02-12 Ingen köpeskilling redovisad. 

Tomträttshavare (Uppgifter saknas)

Inskrivningar 
Dagboksnr 
år/akt

Förmåns-
ordning

Inskrivnings-
datum

Typ av inskrivning Vil-
ande

Upp-
skov

Av-
slag

För-
fallen

8606480 1 1986-03-19 NYTTJANDERÄTT TELE

9131186 2 1991-12-20 NYTTJANDERÄTT TELE
Anm: (URSPRUNGLIG AKT 50/704)

Noteringar (kommunspecifika) (Uppgifter saknas)

Byggnader 
Husnr Byggnadstyp Byggnadsstatus Senaste ajourföring
1 Industri Gällande 20110325
31 Komplementbyggnad Gällande 20110325
32 Komplementbyggnad Gällande 20110325
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 17 Dnr: KS 2019/53

Återkoppling av kommunfullmäktiges beslut i juni angående 
järnvägsövergångar i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Sedan sommaren 2018 har förvaltningen arbetat tillsammans med Trafikverket för ökad 
säkerhet vid tågövergångar i Stenungsunds kommun. 

Ett resultat av arbetet är att hela spårområdet mellan stationen och Nösnäs är stängslat och 
mellanliggande gång- och cykelöverfarter som inte är planskilda har stängts. För att öka 
behålla tillgängligheten mellan östra och västra sidan av tågspåret fortsätter arbete med att 
planera för en planskild gång- och cykelöverfart vid Solgårdsdalen tillsammans med 
Trafikverket. 

Trafikverket har inventerat samtliga ej planskilda överfarter längs hela södra Bohusbanan, 
inklusive Stenungsunds kommun, och kommer genomföra säkerhetshöjande åtgärder utifrån 
inventeringen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-21

53
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/53
2019-01-17

Daniel Jerling Till kommunfullmäktige

Återkoppling av kommunfullmäktiges beslut i juni angående 
järnvägsövergångar i kommunen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera informationen

Sammanfattning av ärendet
Sedan sommaren 2018 har förvaltningen arbetat tillsammans med Trafikverket för ökad 
säkerhet vid tågövergångar i Stenungsunds kommun. 

Ett resultat av arbetet är att hela spårområdet mellan stationen och Nösnäs är stängslat och 
mellanliggande gång- och cykelöverfarter som inte är planskilda har stängts. För att öka 
behålla tillgängligheten mellan östra och västra sidan av tågspåret fortsätter arbete med att 
planera för en planskild gång- och cykelöverfart vid Solgårdsdalen tillsammans med 
Trafikverket. 

Trafikverket har inventerat samtliga ej planskilda överfarter längs hela södra Bohusbanan, 
inklusive Stenungsunds kommun, och kommer genomföra säkerhetshöjande åtgärder utifrån 
inventeringen. 

Beskrivning av ärendet
Under sommaren och hösten 2018 har kontinuerlig dialog genomförts mellan Stenungsunds 
kommun och Trafikverket i syfte att arbeta för ökat säkerhet vid tågövergångar i kommunen. 
Bakgrunden är de olyckor med tragisk utgång som inträffat liksom ett antal incidenter som 
hade kunnat få allvarliga konsekvenser. 

En konkret åtgärd som genomförts är att stänga övergångar för gång- och cykeltrafik i 
centrala Stenungsund och stängsla in hela sträckan från stationen till Nösnäs. Detta arbete 
slutfördes av Trafikverket i början av december. 

Vidare har Trafikverket arbetat sedan en tid tillbaka med en inventering av samtliga ej 
planskilda järnvägsövergångar längs södra Bohusbanan från Uddevalla till Göteborgs 
centralstation. I det arbetet har man således även täckt in Stenungsunds kommun. Utifrån 
inventeringen kommer myndigheten sätta in åtgärder för att öka säkerheten. Det här arbetet 
inleds med markförhandlingar och förberedande insatser och förvaltningen kommer följa 
framdriften i dialog med Trafikverket. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/53
2019-01-17

Planering för en planskild gång- och cykelöverfart över järnvägen vid Solgårdsdalen fortsätter 
i samarbete mellan kommunen och Trafikverket. För att öka tillgängligheten utreder 
förvaltningen möjligheten att bygga en trappanslutning till gångbron vid Vårdcentralen från 
en förlängd gångväg som i så fall byggs söderifrån som en förlängning på den gång- och 
cykelväg från Nösnäs som slutar vid Södra vägen. Detta arbete sker enligt tidigare beslut i 
kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet är en återrapportering och har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet är en återrapportering och har inga konsekvenser för barn.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Beslutet har inga konsekvenser för verksamheten.

Juridiska bedömningar
Beslutet har ingen juridisk betydelse

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-21

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Kicki Nordberg Daniel Jerling
Kommundirektör Sektorchef samhällsbyggnad 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 34 Dnr: KS 2018/575

Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun - 
Slutrapport från beredningen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta alkohol- och drogpolitisk plan 2018-12-12. 

Sammanfattning av ärendet
En tillfällig beredning har tagit fram ett förslag till en ny alkohol- och drogpolitisk plan.  I 
planen beskrivs syfte och målsättningar för kommunens arbete inom det alkohol- och 
drogpreventiva området, hur ansvarsfördelning ska se ut samt hur och när uppföljning och 
utvärdering ska gå till. Förvaltningen har bedömt förslaget till alkohol- och drogpolitisk plan 
ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Den sammanfattande bedömningen är att inga 
hinder ur dessa två aspekter föreligger för antagande av planen.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun, slutrapport från tillfälliga 
beredningen – inkommen 2018-12-12
Kommunfullmäktige 2017-11-20
Kommunfullmäktige 2017-09-18

56

8



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/575
2019-01-03

Mia Skytt Till Kommunfullmäktige

Ekonomisk och juridisk granskning av slutrapport angående 
alkohol- och drogpolitisk plan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta alkohol- och drogpolitisk plan 2018-12-12. 

Sammanfattning av ärendet
En tillfällig beredning har tagit fram ett förslag till en ny alkohol- och drogpolitisk plan.  I 
planen beskrivs syfte och målsättningar för kommunens arbete inom det alkohol- och 
drogpreventiva området, hur ansvarsfördelning ska se ut samt hur och när uppföljning och 
utvärdering ska gå till. Förvaltningen har bedömt förslaget till alkohol- och drogpolitisk plan 
ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Den sammanfattande bedömningen är att inga 
hinder ur dessa två aspekter föreligger för antagande av planen.  

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2017 § 160 att avslå Motion om mätning av 
eventuella rester av narkotika i avloppsvattnet, skriven av Erik Söderberg (L), med 
hänvisning till att ämnet borde behandlas i anslutning till översyn av befintlig alkohol- och 
drogpolicy som upphörde att gälla 2015. Kommunfullmäktige beslutade då att lämna över 
ärendet till en tillfällig beredning för framtagandet av en uppdaterad alkohol- och drogpolitisk 
plan. 

Den 20 november 2017 § 213 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning 
för att se över och revidera den alkohol- och drogpolitiska planen för Stenungsunds kommun 
som antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 men som upphörde att gälla år 2015. 
Den tillfälliga beredningen fick då i uppdrag att se över om det finns ny lagstiftning inom 
området, införa de eventuella beslut som tagits tidigare och även ta hänsyn till de 
frågeställningar i motionen som ligger till grund för ärendet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att det i den reviderade planen ska göras en årlig 
kartläggning av drogsituationen i Stenungsund, att planen ska ses över årligen och att 
kommunfullmäktige årligen ska få en rapport om drogsituationen. 

Den 20 november 2017 § 208 beslutade kommunfullmäktige att besvara inkommen motion 
om dopingkontroll på gym skriven av Otto Ericsson (SD) med att inkludera dopingfrågan i 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/575
2019-01-03

beredningens arbete för att samla alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spelmissbruk 
(ANDTS) i den alkohol- och drogpolitiska planen.

Den tillfälliga beredningen inkom den 12 december 2018 med förslag till ny alkohol- och 
drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun. 

Beredningen beskriver syftet med planen enligt följande:
 Att förankra de alkohol- och drogpolitiska frågorna i de kommunala verksamheterna 

och få med så många som möjligt i preventionsarbetet.
 Att uttrycka kommunens politiska vilja i alkohol- och drogpolitiska frågor med 

ambitionen att arbeta förebyggande för en bättre folkhälsa.
 Den alkohol- och drogpolitiska planen vilar på den så kallade 

totalkonsumtionsprincipen. Denna princip går ut på att minska den totala 
konsumtionen av alkohol eftersom en hög totalkonsumtion medför en hög skadenivå.

 Den alkohol- och drogpolitiska planen skall vara vägledande och samordnande för alla 
kommunala myndigheter och förvaltningar i Stenungsund. Planen skall även vara ett 
verktyg för att initiera och utveckla eget drogförebyggande arbete i alla verksamheter.

I planen beskrivs hur ansvaret ska fördelas inom och mellan politik och förvaltning samt hur 
uppföljning och utvärdering kan genomföras för att följa planens målsättningar. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer inte att ett antagande av den föreslagna alkohol- och drogpolitiska 
planen innebär några ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys
Endast positiva konsekvenser för barn kan beskrivas då syftet med planen är försenad och 
minskad konsumtion av droger och alkohol hos ungdomar. Planen innehåller även mål för 
minskad användning av droger och alkohol i hemmet av föräldrar vilket också skulle innebära 
en stor positiv följd för barn i svåra hemmiljöer. 

Exempelvis är särskilt prioriterade delmål som berör barn följande:
 Alla barn ska ha rätt till en drogfri uppväxtmiljö
 Skjuta upp alkohol- och drogdebuten
 Skapa fler alkohol- och drogfria offentliga miljöer

Juridiska bedömningar
Förvaltningen bedömer att det som föreslås av beredningen ligger i linje med gällande 
lagstiftning. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/575
2019-01-03

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun, slutrapport från tillfälliga 
beredningen – inkommen 2018-12-12
Kommunfullmäktige 2017-11-20
Kommunfullmäktige 2017-09-18

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Marcus Starcke
Sektorchef Kanslichef 
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Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun
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Mål

Målsättningen med planen är att skapa goda förutsättningar för alla att göra 
hälsosamma val. Ungdomar i Stenungsund ska växa upp till trygga individer 
med en positiv livsstil, vilket innebär att välja bort alkohol, tobak, narkotika och 
doping preparat.

Alla vuxna har ansvar för minskad tillgänglighet av alkohol, tobak, narkotika och 
doping preparat för unga. Föräldrar, ungdomsledare, föreningsledare och 
kommunens personal är viktiga förebilder och gränssättare. Genom ökad 
kunskap om alkohol och droger och deras konsekvenser vill vi uppmuntra till 
ett restriktivt förhållningssätt. I planen ingår även andra former av missbruk. 

Det preventiva arbetet och den vård och behandling som erbjuds i 
Stenungsund ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Stenungsunds 
kommun ska samverka med andra för att öka möjligheterna att nå målen. Den 
formaliserade samverkan med polisen och hälso- och sjukvården bör utvecklas 
ytterligare.

ANDT – Alkohol Narkotika Tobak Doping
Den nationella målstrukturen för ANDT – politiken, som beskrivs i regeringens 
proposition: Det är en samlad strategi för alkohol-, narkotika- dopnings- och 
tobakspolitiken (prop.2010/11:47) och består av ett gemensamt övergripande 
mål för ANDT-politiken. Dessa mål är ständigt aktuella och har ingen bortre 
tidsgräns. 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, doping preparat 

och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska minska. 
3. Alla individer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av 

alkohol, narkotika, doping preparat eller tobak ska minska. 
4. Alla individer med missbruk eller beroende ska utifrån sina 

förutsättningar och behov ha ökad till gänglighet till vård och stöd av god 
kvalitet.

5. Antalet individer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras 
bruk av alkohol, narkotika, doping preparat eller tobak ska minska.
Källa: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken ID-
nummer: Prop. 2010/11:47 
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Syfte med alkohol- och drogpolitisk plan

 Att förankra de alkohol- och drogpolitiska frågorna i de kommunala 
verksamheterna och få med så många som möjligt i preventionsarbetet.

 Att uttrycka kommunens politiska vilja i alkohol- och drogpolitiska frågor 
med ambitionen att arbeta förebyggande för en bättre folkhälsa.

 Den alkohol- och drogpolitiska planen vilar på den så kallade 
totalkonsumtionsprincipen. Denna princip går ut på att minska den totala 
konsumtionen av alkohol eftersom en hög totalkonsumtion medför en 
hög skadenivå.

 Den alkohol- och drogpolitiska planen skall vara vägledande och 
samordnande för alla kommunala myndigheter och förvaltningar i 
Stenungsund. Planen skall även vara ett verktyg för att initiera och 
utveckla eget drogförebyggande arbete i alla verksamheter.

Arbeta preventivt och främja ett samarbete med andra aktörer

Samverkan är ett gemensamt ansvar. En förutsättning för att uppnå målen i 
denna plan är att samtliga berörda utskott och aktörer inom Stenungsunds 
kommun medverkar inom sitt ansvarsområde. Det krävs att den kommunala 
verksamheten samarbetar inom VGR och över kommungränserna. Samarbete 
krävs även med andra aktörer så som polisen, kyrkan, föreningslivet, 
näringslivet, studieförbunden och frivilligorganisationer. 
I Stenungsund har vi skrivit under Medborgarlöftet, vilket syftar till att skapa 
ett effektivare arbete. Inom de områden där man upplever att det finns 
problem kommer polisen att arbeta med riktade åtgärder.

Medborgarlöftet bygger på att främja en långsiktig satsning tillsammans med 
invånare, polis och kommunen. Arbetet utgår från en gemensam och aktuell 
problembild.

Ett fungerande preventionsarbete ger effekt

Särskilt prioriterade delmål skall vara att 

 Alla barn skall ha rätt till en drogfri uppväxtmiljö
 Skjuta upp alkohol- och drogdebuten
 Skapa fler alkohol- och drogfria offentliga miljöer
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Begränsa tillgängligheten av alkohol och droger

Från 2011-09-01 har Stenungsunds kommun avtal med Tillståndsenheten i 
Göteborg om handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och 
tobakslagen (1993:581). Alla ärenden i dessa frågor hanteras av 
Tillståndsenheten i Göteborg. Även utbildningar i ansvarsfull alkoholservering 
till de som har serveringstillstånd. 

Kommunens uppgift är att säkerställa att restaurangverksamhet och övrig 
verksamhet där försäljning av alkohol och tobak äger rum bedrivs enligt 
gällande lagar och bestämmelser

Genom att informera föräldrar om att inte köpa ut alkohol till sina barn och 
langningsriskerna så kan tillgängligheten begränsas.

Läkemedelsmissbruk

Läkemedelsmissbruk och beroende utvecklas ofta långsamt. När kroppen har 
vant sig vid läkemedlet minskar effekten och man behöver större doser för att 
uppnå samma effekt.

Barn och ungdomars uppväxt skall vara fri från påverkan av alkohol och 
droger

Insatser skall riktas till föräldrar, vuxna som arbetar med barn och ungdomar 
samt till barn och ungdomar själva. Viktiga arenor för att erbjuda alkohol- och 
drogfria miljöer för barn och ungdomar är; skolan, fritidsgårdar och 
föreningslivet. Vi kan stödja de personer som arbetar på dessa arenor genom 
information och kunskap om hur de kan förebygga alkohol- och 
droganvändning hos barn och ungdomar.

Det är viktigt att vuxna som kommer i kontakt med unga använder sig av 
aktuell kunskap för att stärka barn och ungdomars självkänsla så att de kan, vill 
och vågar säga nej till alkohol och droger.

Föräldrastöd

Alkohol och droger ska inte förekomma i samband med graviditet. Genom 
utbildning och information kan skadeverkningar minskas.
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Föräldrar ska ges möjlighet att ta del av aktuell information och kunskap om 
alkohol och droger. Det skall finnas utrymme att diskutera sitt förhållningssätt 
till alkohol och droger på t ex möten i skolan, förskolan och familjecentralen.

Genom att erbjuda föräldrautbildning, med målet att stärka föräldrar att kunna 
ta sitt föräldraansvar och ha en god relation till sina barn, kan barn och unga 
ges en trygg uppväxt. 

Barn och ungdomar i utsatta miljöer

Unga i utsatta miljöer löper större risk att själva utveckla ett beroende. Därför 
är det extra viktigt att erbjuda kvalificerat stöd för barn och ungdomar som 
lever i en familj där det finns missbruk, psykisk sjukdom eller hot och våld.

Minska alkohol- och drogrelaterat våld

Det krogrelaterade våldet hänger ihop med hög alkoholkonsumtion eller 
användning av droger. Genom samverkan, utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering, ökad tillsyn samt aktivt arbete i enlighet med detta 
dokument, vill vi begränsa våldet i vår kommun.

Erbjuda stöd och vård vid missbruk eller beroende samt till brottsoffer

Våld i nära relationer sker ofta under inflytande av alkohol eller droger. De som 
blivit utsatta för våld eller lever i relationer där våld förekommer är i behov av 
omfattande stöd.

Genom att stötta dessa personer kan barnen skyddas från att växa upp i dessa 
miljöer.

Det skall vara enkelt för alla kommuninvånarna att få tillgång till information, 
om vart de kan vända sig om de är i behov av stöd, vård och behandling. 
Information ska finnas tillgänglig även på andra språk. Genom stöd och vård i 
ett tidigt skede samt föräldrastöd minskar vi alkohol och drogers 
skadeverkningar för barn och ungdomar.
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Dopning

Dopning är ett samlingsnamn för missbruk av hormonpreparat och andra 
läkemedel för att öka musklernas styrka och volym. Missbruk av dopnings 
preparat räknas idag som ett samhällsproblem. 

Som dopningsmedel anges AAS (Androgena Anabola Steroider) som det mest 
dominerande.

Ett drogfritt Stenungsund ska också vara dopningsfritt. Det ska åstadkommas 
genom kontinuerlig uppföljning av drogtester i träningslokaler och gym. 

Spelmissbruk

Från och med den 1 januari 2018 jämställs spelproblem med alkohol och droger 
i Socialtjänstlagen 2001:453 och Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30. 

Kommunen ska ansvara för att förebygga och motverka missbruk av spel om 
pengar. Barn som har en förälder eller närstående med spelmissbruk ska ges 
stödinsatser inom hälso- och sjukvården. Kommunen och VGR har en skyldighet 
att samverka. 

Tobak

Den som säljer tobak är skyldig att ansöka om tillstånd hos Tillståndsenheten i 
Göteborg, enligt avtal. För att få sälja tobak måste man upprätta ett 
egentillsynsprogram, där det bland annat framgår vem som ansvarar för 
försäljningen, hur man skall undvika att sälja tobak till personer under 18 år och 
hur personalen informerats om tobakslagens regler. Även här ska årliga 
kontroller genomföras. 

Energidryck

Svensk Handels medlemsföretag har tagit ett gemensamt beslut om att 
rekommendera 15 års gräns vid försäljning av energidrycker. Det finns dock 
ingen lag som kräver detta. Bakgrunden till det gemensamma beslutet är att 
dagligvaruhandeln upplever att de har en viktig roll, när det gäller att förhindra 
barn och ungdomar att överkonsumera eller missbruka energidrycker. 

Kommunens grundskolor ska inte tillåta energidrycker under skoltid. En dialog 
skall föras med dagligvaruhandlarna som finns i anslutning till våra skolor. 
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Information på skolornas föräldramöten och inom skolhälsan kan också verka 
preventivt.

Ansvarsfördelning

 Kommunstyrelsen har ansvar för införande och uppföljning av den 
alkohol- och drogpolitiska planen.

 Välfärdsutskottet har ansvar för att de olika verksamheterna drivs i linje 
med planen. 

 Respektive verksamhetschef ansvarar för att planen används när 
verksamhetsplanerna utarbetas och att uppföljning och återkoppling till 
Kommunstyrelsen sker löpande.

 Kommunfullmäktige bör ge Välfärdsberedningen i uppdrag att 
aktualisera dokumentet vid varje ny mandatperiod.

Uppföljning och utvärdering

- Arbetet med att sträva mot målen i denna plan ska vara ständigt 
pågående och avspeglas i det dagliga arbetet i de kommunala 
verksamheterna. 

- Det finns olika metoder för utvärdering av alkohol- och drogsituationen i 
kommunen. Dels genom ansvarsfull alkoholservering så som kontroll av 
alkoholförsäljning till ungdomar och dels genom polisens 
alkoholrelaterade statistik. Nationella och lokala studier såsom 
drogvaneundersökningen i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet är 
komplement till ovan nämnda metoder.

- Brott och drogförebyggande samordnare har en viktig roll i 
implementeringsarbetet på respektive skola i kommunen. 

- Sektorcheferna skall årligen informera berörda utskott. En redogörelse 
för hur denna plan implementerats och vilka handlingsplaner som tagits 
fram i verksamheterna. En sammanställning på dessa redovisas även till 
Kommunstyrelsen.

- Varje år ska arbetet med den Alkohol- och drogpolitiska planen redovisas 
i Kommunfullmäktige. 

- Drogvaneundersökningen i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet redovisas 
av Brott och Drogförebyggande samordnare på Kommunfullmäktige.

66



8

___________________ ___________________

Katja Nikula (S) Jan Rudén (S)

___________________ ___________________

Peter Öberg (M) Marie-Louise Ericsson (KD)

___________________ ___________________

Håkan Larsson (SD) Birgit Lövkvist (V)

___________________ ___________________

Ann-Marie Andersson Farkas (MP) Karin Sylvan (SP)

___________________

Albin Otterhäll (C) 
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Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-11-20

§ 213 Diarienummer 0557/16

Beredningsdirektiv angående framtagandet av en alkohol- och drogpolitisk 
plan utifrån motion om mätning av eventuella rester av narkotika i 
avloppsvattnet - Erik Söderberg (L) (bordlagt ärende)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig beredning för att se över och revidera 
den alkohol- och drogpolitiska planen för Stenungsunds kommun som antogs av 
kommunfullmäktige den 13 februari 2012 men som upphörde att gälla år 2015, dnr 0368/11. 
Den tillfälliga beredningen ska se över om det finns ny lagstiftning inom området, införa de 
eventuella beslut som tagits tidigare och även ta hänsyn till de frågeställningar i motionen 
som ligger till grund för ärendet. Planen bör årligen följas upp.

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande nio ledamöter till den tillfälliga beredningen:
Katja Nikula (S) beredningsledare, Jan Rohlén (S), Marie-Louise Ericsson (KD), Peter Öberg 
(M), Albin Otterhäll (C), Birgit Lövkvist (V), Ann-Marie Andersson Farkas  (MP), Karin 
Sylvan (Ober), Håkan Larsson (SD).

Kommunfullmäktige beslutar att den tillfälliga beredningen ska delredovisa uppdraget på 
kommunfullmäktiges möte i februari och slutredovisa uppdraget på kommunfullmäktiges 
möte i juni. 
Beredningen ska inkomma med en plan för beredningsuppdraget inom en månad efter fattat 
beslut till kommunfullmäktiges presidium. I planen ska berednings upplägg för arbetet under 
uppdragets tid och planerade möten redovisas. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge den tillfälliga beredningen 115 tkr i budget, beräknad på 
nio ledamöter varav en beredningsledare med fast månadsarvode och åtta möten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2017 § 160 att remittera ärendet Motion om 
mätning av eventuella rester av narkotika i avloppsvattnet, skriven av Erik Söderberg (L), till 
kommunfullmäktiges presidium för framtagandet av ett beredningsuppdrag för att arbeta fram 
en uppdaterad alkohol- och drogpolitisk plan. Senaste planen antogs av kommunfullmäktige 
2012 och upphörde att gälla 2015. 
Kommunfullmäktige beslutade också den 18 september att det i den reviderade planen ska 
göras en årlig kartläggning av drogsituationen i Stenungsund och att kommunfullmäktige 
årligen ska få en rapport om drogsituationen.
Då tillfälliga beredningar endast har ett uppdrag, till skillnad mot fasta beredningar, kan dessa 
förväntas vara klara snabbare än övriga beredningar.
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Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-11-20

Beslutsunderlag
Alkohol- och drogpolitisk plan 2012
Motion om mätning av eventuella rester av narkotika i avloppsvattnet 2016-09-04

_______________________

Protokollsutdrag skickas till 
Beredningsledare

Vid protokollet

Doris Eliasson

Justeringsdatum
2017-11-23

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt (L) Marie-Louise Ericsson (KD) 

Rune Järpsten (Ober)
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 9 Dnr: KS 2018/535

Ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet (UF) 2019

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Ung företagsamhet 30 000 
kr i bidrag för 2019. Finansiering inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet är en politisk obunden och ideell utbildningsorganisation som utbildar 
gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildnings om heter UF-företagande. 
Ung Företagsamhet har ansökt om ett stöd om 30 000 kronor för år 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Ansökan om bidrag - Ung företagsamhet (UF) 2019, 2018-10-08
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Personal- och ekonomiutskottet
2018-12-10

§ 127 Dnr: KS 2018/535

Ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet (UF) 2019

Beslut
Personal och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta 
att bevilja Ung företagsamhet 30 00 kr i bidrag för 2019. Finansiering inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet är en politisk obunden och ideell utbildningsorganisation som utbildar 
gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildnings om heter UF-företagande. 
Ung Företagsamhet har ansökt om ett stöd om 30 000 kronor för år 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Ansökan om bidrag - Ung företagsamhet (UF) 2019, 2018-10-08
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/535
2018-11-14

Alexander Kassay Till kommunfullmäktige

Ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet (UF) 2019

Förslag till beslut
Personal och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta 
att bevilja Ung företagsamhet 30 00 kr i bidrag för 2019. Finansiering inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet är en politisk obunden och ideell utbildningsorganisation som utbildar 
gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildnings om heter UF-företagande. 
Ung Företagsamhet har ansökt om ett stöd om 30 000 kronor för år 2019.

Beskrivning av ärendet
Ung Företagsamhet (UF) har ansökt om ett stöd om 30 000 kronor för år 2019. Om bidraget 
beviljas kommer UF att erbjuda stöd till lärarna på Nösnäs gymnasiet för kursen Ung 
företagsamhet. Under 2018 startades flertalet ”UF-företag” som drivs dels under kursen men 
till stor del på fritiden. UF arrangerar både en ”Kick in” och ”Kick out” för lärare och elever, 
inspirationsseminarier, en regional tävling som eleverna måste delta i; kallad UF mässan. 
Detta är ett mycket uppskattat arrangemang som eleverna från Nösnäs har haft stor framgång 
i. Lokalt görs ett ”draknäste” för att preparera studenterna inför den regionala UF mässan.

Läsåret 2017/2018 startade 2 615 gymnasieelever UF-företag i Göteborgsregionen. Detta 
innebär en genomslagskraft (andel elever av en årskull som driver UF-företag) på 30 % av 
aktuell årskull. Det kan jämföras med riket 29%, Stockholmsregionen 25% och Skåne Skåne 
24%). Göteborgsregionen är enda regionen i landet som ökat genomslagskraften av UF-
företagande varje läsår de senaste tretton läsåren. Under läsåret 2017/2018 deltog 95 elever i 
UF. Det är i stort sätt samma antal som tidigare läsår. 

På den regionala UF-mässan vann PackITSmart UF första pris för ”Bästa grafiska design”, 
ReJuiced UF vann andra pris i kategorin ”Bästa vara” och Fläckväck UF vann pris för ”Bästa 
affärsplan”.

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom ram. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/535
2018-11-14

Barnkonsekvensanalys
I en studie av Näringslivets forskningsinstitut (Ratio) framkommer att UF-företagare tenderar att 
få en högre medelinkomst, i högre utsträckning blir chefer och att de har högre etablering på 
arbetsmarknaden. Förvaltningen bedömer därför att förslaget om stöd till Ung företagsamhet har 
positiva konsekvenser för barn.

Juridisk bedömning
Ung Företagsamhet är en ideell organisation. Föreningen uppfyller inte regelverken till föreningar i 
Stenungsunds kommun. Inte heller de av kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för föreningsbidrag 
till föreningar med huvudsäte utanför kommunen, är tillämpliga. Det innebär att beslut om eventuellt 
bidrag fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Ansökan om bidrag - Ung företagsamhet (UF) 2019, 2018-10-08

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
sektorchef  

Beslut skickas till
johan.sandahl@ungforetagsamhet.se 
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Göteborg, 8 oktober 2019

Till Stenungsunds kommun

Rapport och ansökan om bidrag till 
Ung Företagsamhet (UF) 2019
Samarbetet med Stenungsunds kommun och kommunens årliga bidrag till 
verksamheten på 30 000 kr är mycket viktiga för föreningen Ung Företagsamhet i 
Göteborgsregionen. Här följer en rapport över resultaten från senaste 
verksamhetsåret och denna utgör samtidigt ansökan om ett nytt årligt stöd på 30 000 
kr för 2019. 

Nuläge och mål
Vår mission är att alla ungdomar i Göteborgsregionen ska ges möjligheten att driva 
ett UF- företag någon gång under sin gymnasietid. Grundskolan och UF alumni är nya 
målgrupper för oss de senaste åren. UF alumni är ett nätverk för f.d. UF-företagare.

UF-företagande i Göteborgsregionen
Läsåret 2017/2018 startade 2 615 gymnasieelever UF-företag i regionen. Detta 
innebär en genomslagskraft (andel elever av en årskull som driver UF-företag) på 30 
% av aktuell årskull (jfr riket 29 %, Stockholmsregionen 25 % och Skåne 24 %). 
Göteborgsregionen är enda regionen i landet som ökat genomslagskraften av UF-
företagande varje läsår de senaste tretton läsåren.

 
Antal UF-företagare fördelat på 

elevens hemkommun

2015/16 2016/17 2017/18

Ale kommun 73 82 79
Härryda kommun 105 110 96
Kungälv kommun 123 115 167
Lerums kommun 114 177 92
Lilla Edets kommun 23 24 21
Mölndals stad 118 132 170
Partille kommun 135 100 139
Stenungsunds kommun 57 97 95
Tjörns kommun 20 47 54
Öckerö kommun 35 30 37
Göteborgs stad 1 315 1423 1340
Övriga kommuner 227 271 325
Totalt Göteborgsregionen 2 345 2 608 2615

Källa: Ung Företagsamhets register
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Tabellen på föregående sida presenterar antal UF-företagare fördelat på elevens 
hemkommun. Flera av Göteborgsregionens kommuner har haft en positiv utveckling 
av antalet UF-företagare bland sina unga invånare de senaste tre åren. Att beräkna 
genomslaget av UF-företagande i respektive kommun hade varit än mer intressant, 
men underlag för detta saknas.

Kommunerna inom Göteborgsregionen har ett samverkansavtal, vilket innebär att 
unga invånare kan söka till valfri gymnasieskola inom regionen. Den kommun som 
har störst inpendling är Göteborgs stad. Således finns även majoriteten av regionens 
UF-företagare på en gymnasieskola inom denna kommun (2 150 UF-företagare).

Andra gymnasieskolor med UF-företagande 2016/2017 är Hulebäcksgymnasiet i 
Härryda kommun (114 UF-företagare, 136 föregående år), Mimers hus gymnasium i 
Kungälvs kommun (149 UF-företagare, 90 föregående år), Lerums gymnasieskola i 
Lerums kommun (40 UF-företagare, 134 föregående år), Partille gymnasium i Partille 
kommun (23 UF-företagare, 15 föregående år) och Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds 
kommun (139 UF-företagare, 149 föregående år).

UF-företagande 2017/2018
Läsåret 2017/2018 är 726, av totalt 2 615 UF-företagare, yrkeselever (28 %, förra året 
25 %). Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen är fortsatt aktiva på samtliga 
nationella yrkesprogram. 

De program som sticker ut under 2017/2018 är Bygg- och anläggningsprogrammet 
(från 31 elever till 81 elever 2017/2018) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
(från 10 elever till 60 elever 2017/2018). Introduktionsprogrammet (149 elever, flest i 
landet) ligger också fortsatt högt.

UF-företagande framåt
Inom Ung Företagsamhet i Sverige har en ny femårig målbild antagits. Temat för 
denna är att ”växa med kvalitet”. I Göteborgsregionen förväntar vi oss en årlig tillväxt 
på cirka tio procent för UF-företagande på gymnasiet de närmsta fem åren. Fokus 
kommer vara på att de elever som startar UF-företag även fullföljer UF-årets 
obligatoriska delar och därigenom uppnår intygsnivå.

Kvalitet innefattar även nöjdheten hos vår centrala målgrupp lärare, som är de som 
jobbar med UF-företagande över längre tid (majoriteten av alla elever deltar endast en 
gång i UF-företagande under sin gymnasietid). 

En kundundersökning bland regionens gymnasielärare visade våren 2018 att 
målgruppen är väldigt nöjd med Ung Företagsamhets erbjudande. Mätningen gav ett 
NKI på 85 (nästa mätning våren 2020). Det finns dock detaljer vi kan jobba vidare 
med och utveckla för att stärka detta NKI-värde ytterligare.

Ung Företagsamhets erbjudande till skolan
Ung Företagsamhet har under de senaste åren intensifierat närvaron i skolan och har 
idag ett stort antal kontakter med lärare och elever genom:

 Inspiration och föreläsningar för elever – bara under september månad 
levereras 100 föreläsningar till regionens skolor
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 Kompetensutveckling för lärare – utbildning i coachning, projektledning, 
företagsekonomi mm.

 Nätverk för lärare – 150 lärare i regionen är aktiva med våra utbildningar 
varje år

 Utbildningsstödjande evenemang och aktiviteter – med UF-kickoffen StartUp 
2018 och UF-mässan Entreprenörskap på riktigt 2019 som höjdpunkter

 Processtöd och support för skolor och kommuner – stor kunskap kring 
implementering av entreprenörskap oavsett förutsättningar

 Kontakter mellan skola och näringsliv – under det senaste året engagerade vi 
nästan 1 000 personer från regionens näringsliv som mentorer, jury vid 
tävlingar samt genom aktiviteter för skola-näringslivssamverkan

 Tävlingar på regional och nationell nivå – totalt finns 16 kategorier för elever 
och lärare att mäta sig mot varandra inom

 Utveckling av metodmaterial för praktiskt entreprenörskap – UF alumni, UF-
företagande, Innovation Camp, Min framtid och ekonomi, Se möjligheterna 
och Vårt samhälle

 Spridning till nya målgrupper – exempelvis All In, som är ett program som 
tränar nyanlända ungdomar i entreprenörskap för att underlätta 
integration

Studie: Entreprenörskap i skolan skapar jobb
Ung Företagsamhet är nyckeln för tillväxt i alla kommuner. Att satsa på 
entreprenörskap i skolan och UF-företagande i gymnasiet skapar jobb och tillväxt i 
hela Sverige. 

Studien visar att UF-företagande har en positiv effekt på det lokala 
näringslivsklimatet oavsett geografiskt läge och kommunförutsättningar. Detta beror 
på att före detta UF-företagare oftare startar företag. De väljer vanligtvis aktiebolag 
som bolagsform, vilka i regel har högre omsättning och fler anställda. Det är två 
faktorer som är viktiga för den lokala tillväxten.

Bland samtliga tre studerade åldersgrupper är andelen företagare högre bland före 
detta UF-företagare. Förutom detta får de högre snittlön, färre arbetslöshetsdagar och 
blir oftare chefer. Studien visar även att före detta UF-företagare är mer benägna att 
driva företag vid sidan om en fast anställning, ett så kallat kombinatörskap. Det är 
ofta första steget till att driva ett företag på heltid.

Ta del av rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet: 
http://www.ungforetagsamhet.se/entreprenorskap-i-skolan-skapar-jobb 
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Kontaktuppgifter
Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen
Johan Sandahl
E-post: johan.sandahl@ungforetagsamhet.se
Mobil: 070-630 14 67
Postadress: Erik Dahlbergsgatan 3, 411 26 Göteborg
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 8 Dnr: KS 2018/113

Återremiss av översyn av bidragsbestämmelser för klargöranden 
gällande lågpristider och bidrag för övrigt drift och skötsel

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag delas upp i (A) lokalbidrag, (B) driftsbidrag
och (C) övrig drift och skötsel,

2. införa reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur
och Fritid,

3. införa ett bidrag för särskilda föreningsinsatser, och
4. anse utredningsuppdraget fullgjort.

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete. I övrigt 
föreslås inga övriga ändringar i bidragsbestämmelserna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-11-22
Protokoll – 2018-10-11
Tjänsteskrivelse – 2018-08-29

78

10



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Bildnings- och socialutskottet
2018-12-12

§ 97 Dnr: KS 2018/113

Återremiss av översyn av bidragsbestämmelser för klargöranden 
gällande lågpristider och bidrag för övrigt drift och skötsel

Beslut
Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att

1. anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag delas upp i (A) lokalbidrag, (B) driftsbidrag 
och (C) övrig drift och skötsel, 

2. införa reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur 
och Fritid, 

3. införa ett bidrag för särskilda föreningsinsatser, och
4. anse utredningsuppdraget fullgjort.

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete. I övrigt 
föreslås inga övriga ändringar i bidragsbestämmelserna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-11-22
Protokoll – 2018-10-11
Tjänsteskrivelse – 2018-08-29
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/113
2018-11-22

Aron Larsson Till kommunfullmäktige

Återremiss av översyn av bidragsbestämmelser för klargöranden 
gällande lågpristider och bidrag för övrigt drift och skötsel

Förslag till beslut
Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att

1. anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag delas upp i (A) lokalbidrag, (B) driftsbidrag 
och (C) övrig drift och skötsel, 

2. införa reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur 
och Fritid, 

3. införa ett bidrag för särskilda föreningsinsatser, och
4. anse utredningsuppdraget fullgjort.

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete. I övrigt 
föreslås inga övriga ändringar i bidragsbestämmelserna. 

Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser och bedöms överensstämma med gällande 
rätt.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Frågan om stöd till föreningar har under senare år varit uppe för politiskt behandling vid flera 
tillfällen och ur flera aspekter, bland annat vad gäller föreningar med säte utanför kommunen 
(0467/15), stöd för integration (0091/18) och särskilt stöd till investeringar (0102/18). 

Kommunfullmäktige har den 15 mars 2012 gett uppdrag att se över bidragsregler för 
anläggningsstöd för att på sikt minska skillnader mellan anläggningsföreningar och de 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/113
2018-11-22

föreningar som korttidshyr tider i kommunala fastigheter (0958/09). Frågan utreddes och 
vissa justeringar gjordes den 15 december 2014 (0429/12). Därutöver har mindre justeringar 
gjorts för bland annat åldersindelningar (0644/15), taxa för skollokaler (0665/16) särskilt stöd 
till investeringar (0102/18).
Bildnings- och socialutskottet beslutade den 13 juni 2018 att återremittera ärendet, bland 
annat för att låta förslaget gå ut på remiss till berörda föreningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2018 att återremittera ärendet med uppdrag att
1. Klargöra punkt C angående underhåll så att det blir transparent. Meningen ”om 
budgetutrymmet tillåter” behöver utgå. Det behöver framgå hur bidrag till underhåll fungerar.
2. Det behövs även en gränsdragning och klargörande kring lågpristider dvs reducerad taxa 
vid möteslokaler.

Klargöranden angående bidrag till övrig drift och skötsel
Tidigare förslag: Lägga till en kategori under det befintliga anläggningsstödet Övrig 

drift och skötsel. Bidragsberättigade föreningar kan även ansöka om 
extra stöd för faktiska kostnader avseende skötsel och drift för 
verksamhetsytor nödvändiga för att kunna bedriva barn- och 
ungdomsverksamhet. Stödet beviljas i den mån budgetutrymmet 
tillåter. Kostnader specificeras på ansökan och ska kunna styrkas i 
bokföringen och med kvitton.

Tillägg: Meningen om att stödet beviljas i den mån budgetutrymmet tillåter 
styrks ur bidragsreglementet. 

Underhållsbidraget berörs inte av föreslagna ändringar utan det är 
driftsbidraget som delas upp i tre separata delar: 
(1) Lokalbidrag som tar sikte på hyreskontrakt för föreningar som inte 
äger sin fastighet. 
(2) Driftsbidrag som berör driftskostnader såsom uppvärmning.
(3) Övrig drift och skötsel handlar om att stöd kan medges för ytor 
som inte är byggnader, exempelvis fotbollsplaner. 

För kommunala fastigheter fungerar underhållsbidraget på så sätt att 
kommunen årligen genomför besiktning och gör det underhåll som 
krävs. Eventuell förädling av fastigheten förskjuts till hyresgästen i 
form av förändrad hyra.
För fastigheter som inte ägs av kommunen står föreningen själv för 
underhållet med hjälp av det bidrag som erhålles av kommunen. För 
att kunna få underhållsbidrag krävs bland annat att tidigare insatser till 
vilka föreningen beviljats medel har genomförts, att en underhållsplan 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/113
2018-11-22

upprättas i samråd med funktion fastighet och att eventuellt stöd kan 
fonderas under flera år. 

Klargöranden angående differentierad hyressättning
Tidigare förslag: För att kunna erbjuda föreningarna fler möjliga mötesplatser föreslås 

att det införs reducerad taxa vid möteslokaler. Den reducerade hyran 
bör inte understiga taxa 1 där sådana taxa tillämpas, alternativt halv 
taxa i Fregatten. För att reducerad taxa ska gälla ska (A) lokalen vid 
tidpunkten sakna efterfrågan från fullt betalande gäst, (B) kommunen 
redan bära kostnader för lokalen i form av bland annat administration 
och vaktmästeri samt (C) den reducerade taxan gäller för alla i 
Stenungsund registrerade föreningar. Eventuell handläggning och 
gränsdragningar överlåts åt bokningsadministrationen.  

Tillägg: Den reducerade taxan gäller (D) dagtid, (E) val av veckodagar som 
kan bli aktuella för reducerad taxa görs årsvis av 
bokningsadministrationen och (F) bokningar av tider med reducerad 
taxa kan göras två månader i förväg.

Konsekvenser för föreningslivet
Uppdelningen av driftsbidraget väntas leda till justeringar av fördelningen av föreningsstöd 
mellan föreningar som hyr lokaler och föreningar som äger sina lokaler, särskilt vad gäller 
föreningsytor som tidigare inte varit bidragsberättigade, exempelvis gräsklippning av 
fotbollsplaner eller kringytor.

Differentierad hyressättning väntas leda till att fler föreningar har möjlighet att förlägga 
sammankomster till kommunala lokaler, framförallt Fregatten.

Särskilda föreningsinsatser leder till bättre förutsättningar för föreningar att arbeta med 
aktuella frågor, vilka varierar över tid och mellan föreningar 

Synpunkter från föreningslivet
Förvaltningen har fört dialog med de föreningar som har egna anläggningar och dessa 
föreningar är positiva till förslaget. Därtill har förvaltningen skickat ut förslaget till ytterligare 
föreningar som kan påverkas, exempelvis sådana som enbart hyr, och de synpunkter som 
inkommit är positiva till reducerad taxa i möteslokaler vid låg beläggning samt att införa ett 
mer flexibelt bidrag för särskilda föreningsinsatser.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär förändring av fördelning av föreningsbidragen inom befintlig budget.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/113
2018-11-22

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet om uppdelningar av 
driftsbidrag eller differentierad hyressättning i sig några konsekvenser för barn.
Beslut om särskilda föreningsinsatser väntas gynna barn, i synnerhet barn som av olika skäl är 
marginaliserade. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förslaget medför sannolikt fler besökare till Fregatten, allt annat lika.

Juridiska bedömningar
Förslaget bedöms överensstämma med gällande rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-11-22
Protokoll – 2018-10-11
Tjänsteskrivelse – 2018-08-29

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Pia Solefors
Sektorchef Utbildning Verksamhetschef Kultur och Fritid 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-10-08

§ 124 Dnr: KS 2018/113

Översyn av bidragsbestämmelser för anläggningsstöd och 
differentierad hyressättning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande uppdrag till 
kommunstyrelsen:

1. Klargöra punkt C angående underhåll så att det blir transparent. Meningen ”om 
budgetutrymmet tillåter” behöver utgå. Det behöver framgå hur bidrag till underhåll fungerar.

2. Det behövs även en gränsdragning och klargörande kring lågpristider dvs reducerad taxa 
vid möteslokaler. I texten står det: 

Eventuell handläggning och gränsdragningar överlåts åt bokningsadministrationen. 

Hur fungerar det? 
Hur görs bedömning och hur långt i förväg kan man låsa en tid och hur bokas det?

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete. I övrigt 
föreslås inga övriga ändringar i bidragsbestämmelserna. 

Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser och bedöms överensstämma med gällande 
rätt.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-10-08

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-09-24
Tjänsteskrivelse – 2018-05-21
Protokollsutdrag – 2018-06-13

Yrkande på sammanträdet
Janette Olsson (S): återremiss med följande uppdrag till kommunstyrelsen: 

1. Klargöra punkt C angående underhåll så att det blir transparent. Meningen ”om 
budgetutrymmet tillåter” behöver utgå. Det behöver framgå hur bidrag till underhåll fungerar.

2. Det behövs även en gränsdragning och klargörande kring lågpristider dvs reducerad taxa 
vid möteslokaler. I texten står det: 

Eventuell handläggning och gränsdragningar överlåts åt bokningsadministrationen. 

Hur fungerar det? 
Hur görs bedömning och hur långt i förväg kan man låsa en tid och hur bokas det?

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet. 

Beslut skickas till
Kultur och fritid
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/113
2018-08-08

Aron Larsson Till kommunfullmäktige

Återremiss av översyn av bidragsbestämmelser för 
anläggningsstöd och differentierad hyressättning

Förslag till beslut
Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att

1. anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag delas upp i (A) lokalbidrag, (B) driftsbidrag 
och (C) övrig drift och skötsel, 

2. införa reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur 
och Fritid, 

3. införa ett bidrag för särskilda föreningsinsatser, och
4. anse utredningsuppdraget fullgjort.

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete. I övrigt 
föreslås inga övriga ändringar i bidragsbestämmelserna. 

Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser och bedöms överensstämma med gällande 
rätt.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Frågan om stöd till föreningar har under senare år varit uppe för politiskt behandling vid flera 
tillfällen och ur flera aspekter, bland annat vad gäller föreningar med säte utanför kommunen 
(0467/15), stöd för integration (0091/18) och särskilt stöd till investeringar (0102/18). 

Kommunfullmäktige har den 15 mars 2012 gett uppdrag att se över bidragsregler för 
anläggningsstöd för att på sikt minska skillnader mellan anläggningsföreningar och de 
föreningar som korttidshyr tider i kommunala fastigheter (0958/09). Frågan utreddes och 
vissa justeringar gjordes den 15 december 2014 (0429/12). Därutöver har mindre justeringar 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/113
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gjorts för bland annat åldersindelningar (0644/15), taxa för skollokaler (0665/16) särskilt stöd 
till investeringar (0102/18).
Bildnings- och socialutskottet beslutade den 13 juni 2018 att återremittera ärendet, bland 
annat för att låta förslaget gå ut på remiss till berörda föreningar.

Nuvarande system
Befintligt regelverk har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar kan söka 
kommunala bidrag för drift och underhåll av anläggningar samt aktiviteter och lönebidrag. 
Vid sidan om de kommunala bidragen finns också möjlighet att söka regionala och statliga 
föreningsstöd. 

Anläggningsstöd kan sökas av föreningar som äger, arrenderar eller hyr1 anläggning/lokaler. 
För att vara berättigad ska bland annat minst 25 % av föreningens medlemsantal vara mellan 7 
och 20 år. Anläggningsstödets ena del är ett driftsbidrag, vilket kan utgå för nettokostnader 
för uppvärmning, renhållning, arrendeavgifter med mera. Anläggningsstödets andra del är ett 
underhållsbidrag, vilket kan utgå för underhåll. Budgeterade medel för 2018 uppgår till 2 171 
tkr.

Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av bidragsberättigad ungdomsförening för aktivitet som varar 
lägst en timme och med minst fem deltagare. Aktivitetsersättning utgår med 3 kr per deltagare 
mellan 7-20 år och aktivitet. Budgeterade medel för 2018 uppgår till 540 tkr.

Lönebidrag kan utgå till barn- och ungdomsförening för lönekostnader efter individuell 
prövning. 

I jämförelse med andra kommuner i regionen bedömer förvaltningen att kommunens 
föreningsstöd är utformad på ett förhållandevis enkelt och transparent sätt. Det finns dock 
vissa förbättringsområden.

Identifierade brister
1. Anläggningsstöd
Trots de justeringar som gjordes 2014 uppstår situationer där väsentliga skillnader uppstår 
mellan kostnadstäckning för olika föreningars kostnader för jämförliga aktiviteter hänförligt 
till ägandefrågan. Skillnaden består i förutsättningarna för föreningar som hyr lokaler av 
kommunen och föreningar som själva äger lokaler och andra verksamhetsytor. 

2. Taxor i möteslokaler
Kommunen upplåter lokaler för mötessammankomster i skolor, Stenungsund Arena och i 
Kulturhuset Fregatten. Det finns tider då efterfrågan är låg och lokalerna står tomma, 
samtidigt som redan kommunen bär kostnader för lokalen för bland annat vaktmästeri. Detta 
innebär en låg nyttjandegrad av kommunens resurser.

1 Avser årshyra, ej timhyra.
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3. Särskilda föreningsinsatser
Befintliga bidragsbestämmelser medger ingen flexibilitet utanför anläggningsstöd, 
aktivitetsstöd och lönebidrag vilket medför tämligen lång handläggningstid i ärenden som går 
utöver dessa. Ett exempel på när sådan flexibilitet kan bli aktuell var de tillfälliga riktade 
medlen för integrationsfrämjande insatser till föreningar under några år. Möjlighet för 
föreningarna att söka bidrag för särskilda föreningsinsatser skulle komplettera Stenungsunds 
kommuns föreningsbidrag.

Förslag
För att justera bristerna föreslås följande.
1. Dela upp anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag i tre delar:

 Lokalbidrag – Utbetalas halvårsvis till föreningen. Bidraget är ett stöd till hyra för 
lokaler eller anläggningar utan ansvar för underhåll. Bidraget grundar sig i första hand 
på föregående års hyreskostnad. Bidraget till föreningens verksamhetslokaler ska stå i 
proportion till verksamhetens storlek och behov. Hyresintäkter ska redovisas och kan 
påverka storleken på lokalbidraget.
Kan inte sökas för hallhyra i kommunens idrottshallar, ishall, simhall eller 
motsvarande. 

 Driftsbidrag – Utbetalas halvårsvis till föreningen. Bidraget baseras på faktiska 
driftskostnader från senaste bokslut. 
Bidragsgrundande driftskostnader:
Uppvärmningskostnader, el, vatten, renhållning, räntor, försäkringar, arrendeavgifter, 
vägavgifter och kartframställning.
Driftsbidraget kan ej överstiga underskott av anläggningen.

 Övrig drift och skötsel – Bidragsberättigade föreningar kan även ansöka om extra stöd 
för faktiska kostnader avseende skötsel och drift för verksamhetsytor nödvändiga för 
att kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Stödet beviljas i den mån 
budgetutrymmet tillåter. Kostnader specificeras på ansökan och ska kunna styrkas i 
bokföringen och med kvitton.

2. För att kunna erbjuda föreningarna fler möjliga mötesplatser föreslås att det införs 
reducerad taxa vid möteslokaler. Den reducerade hyran bör inte understiga taxa 1 där sådana 
taxa tillämpas, alternativt halv taxa i Fregatten. För att reducerad taxa ska gälla ska (A) 
lokalen vid tidpunkten sakna efterfrågan från fullt betalande gäst, (B) kommunen redan bära 
kostander för lokalen i form av bland annat administration och vaktmästeri samt (C) den 
reducerade taxan gäller för alla i Stenungsund registrerade föreningar. Eventuell handläggning 
och gränsdragningar överlåts åt bokningsadministrationen.  
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3. För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna bör det införas en möjlighet till 
särskilda föreningsinsatser. Sådana särskilda föreningsinsatser kan enbart utgå till barn- och 
ungdomsverksamhet och kan sökas av bidragsberättigade föreningar. 
Bidraget syftar till insatser utanför föreningens ordinarie verksamhet, exempelvis integration 
och värdegrundsarbete eller till stimulering och utveckling av föreningarnas verksamhet. 

Konsekvenser för föreningslivet
Uppdelningen av driftsbidraget väntas leda till justeringar av fördelningen av föreningsstöd 
mellan föreningar som hyr lokaler och föreningar som äger sina lokaler, särskilt vad gäller 
föreningsytor som tidigare inte varit bidragsberättigade, exempelvis gräsklippning av 
fotbollsplaner eller kringytor.

Differentierad hyressättning väntas leda till att fler föreningar har möjlighet att förlägga 
sammankomster till kommunala lokaler, framförallt Fregatten.

Särskilda föreningsinsatser leder till bättre förutsättningar för föreningar att arbeta med 
aktuella frågor, vilka varierar över tid och mellan föreningar 

Synpunkter från föreningslivet
Förvaltningen har fört dialog med de föreningar som har egna anläggningar och dessa 
föreningar är positiva till förslaget. Därtill har förvaltningen skickat ut förslaget till ytterligare 
föreningar som kan påverkas, exempelvis sådana som enbart hyr, och de synpunkter som 
inkommit är positiva till reducerad taxa i möteslokaler vid låg beläggning samt att införa ett 
mer flexibelt bidrag för särskilda föreningsinsatser.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär förändring av fördelning av föreningsbidragen inom befintlig budget.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet om uppdelningar av 
driftsbidrag eller differentierad hyressättning i sig några konsekvenser för barn.
Beslut om särskilda föreningsinsatser väntas gynna barn, i synnerhet barn som av olika skäl är 
marginaliserade. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förslaget medför sannolikt fler besökare till Fregatten, allt annat lika.

Juridiska bedömningar
Förslaget bedöms överensstämma med gällande rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-05-21
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Protokollsutdrag – 2018-06-13

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Pia Solefors
Sektorchef Verksamhetschef Kultur och Fritid 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Bildnings- och socialutskottet
2018-06-13

§ 46 Dnr: KS 2018/113

Översyn av bidragsbestämmelser för anläggningsstöd, 
aktivitetsstöd och differentierad hyressättning

Beslut
Bildnings- och socialutskottet beslutar att återremittera ärendet. 

Återremissen ska svara på: 

- Resultat av remissrunda till föreningarna som berörs.
- Den ska också resultera i en kartläggning av hur föreningsbidrag och stöd till kultur-, 

pensionärs-, handikappföreningar och bildningsförbund ser ut. 
- Resultatet av remissrundan ska redovisas på utskottets sammanträde i augusti 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete.
Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser och bedöms överensstämma med gällande 
rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-05-21

Yrkande på sammanträdet
Janette Olsson (S): Återremiss. 

Återremissen ska svara på:
- Resultat av remissrunda till föreningarna som berörs.
- Den ska också resultera i en kartläggning av hur föreningsbidrag och stöd till kultur-, 

pensionärs-, handikappföreningar och bildningsförbund ser ut. 
- Resultatet av remissrundan ska redovisas på utskottets sammanträde i augusti 2018. 
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Aron Larsson Till kommunfullmäktige

Översyn av bidragsbestämmelser för anläggningsstöd och 
differentierad hyressättning 

Förslag till beslut
Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att

1. anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag delas upp i (A) lokalbidrag, (B) driftsbidrag 
och (C) övrig drift och skötsel, 

2. införa reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur 
och Fritid, och

3. införa ett bidrag för särskilda föreningsinsatser. 

Sammanfattning av ärendet
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete.
Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser och bedöms överensstämma med gällande 
rätt.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Frågan om stöd till föreningar har under senare år varit uppe för politiskt behandling vid flera 
tillfällen och ur flera aspekter, bland annat vad gäller föreningar med säte utanför kommunen 
(0467/15), stöd för integration (0091/18) och särskilt stöd till investeringar (0102/18). 

Kommunfullmäktige har den 15 mars 2012 gett uppdrag att se över bidragsregler för 
anläggningsstöd för att på sikt minska skillnader mellan anläggningsföreningar och de 
föreningar som korttidshyr tider i kommunala fastigheter (0958/09). Frågan utreddes och 
vissa justeringar gjordes den 15 december 2014 (0429/12). Därutöver har mindre justeringar 
gjorts för bland annat åldersindelningar (0644/15), taxa för skollokaler (0665/16) särskilt stöd 
till investeringar (0102/18).

Nuvarande system
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Befintligt regelverk har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar kan söka 
kommunala bidrag för drift och underhåll av anläggningar samt aktiviteter och lönebidrag. 
Vid sidan om de kommunala bidragen finns också möjlighet att söka regionala och statliga 
föreningsstöd. 

Anläggningsstöd kan sökas av föreningar som äger, arrenderar eller hyr1 
anläggning/lokaler. För att vara berättigad ska bland annat minst 25 % av föreningens 
medlemsantal vara mellan 7 och 20 år. Anläggningsstödets ena del är ett driftsbidrag, vilket 
kan utgå för nettokostnader för uppvärmning, renhållning, arrendeavgifter med mera. 
Anläggningsstödets andra del är ett underhållsbidrag, vilket kan utgå för underhåll. 
Budgeterade medel för 2018 uppgår till 2 171 tkr.

Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av bidragsberättigad ungdomsförening för aktivitet som 
varar lägst en timme och med minst fem deltagare. Aktivitetsersättning utgår med 3 kr per 
deltagare mellan 7-20 år och aktivitet. Budgeterade medel för 2018 uppgår till 540 tkr.

Lönebidrag kan utgå till barn- och ungdomsförening för lönekostnader efter individuell 
prövning. 

I jämförelse med andra kommuner i regionen bedömer förvaltningen att kommunens 
föreningsstöd är utformad på ett förhållandevis enkelt och transparent sätt. Det finns dock 
vissa förbättringsområden.

Identifierade brister
1. Anläggningsstöd
Trots de justeringar som gjordes 2014 uppstår situationer där väsentliga skillnader uppstår 
mellan kostnadstäckning för olika föreningars kostnader för jämförliga aktiviteter hänförligt 
till ägandefrågan. Skillnaden består i förutsättningarna för föreningar som hyr lokaler av 
kommunen och föreningar som själva äger lokaler och andra verksamhetsytor. 

2. Taxor i möteslokaler
Kommunen upplåter lokaler för mötessammankomster i skolor, Stenungsund Arena och i 
Kulturhuset Fregatten. Det finns tider då efterfrågan är låg och lokalerna står tomma, 
samtidigt som redan kommunen bär kostnader för lokalen för bland annat vaktmästeri. Detta 
innebär en låg nyttjandegrad av kommunens resurser.

3. Särskilda föreningsinsatser
Befintliga bidragsbestämmelser medger ingen flexibilitet utanför anläggningsstöd, 
aktivitetsstöd och lönebidrag vilket medför tämligen lång handläggningstid i ärenden som går 
utöver dessa. Ett exempel på när sådan flexibilitet kan bli aktuell var de tillfälliga riktade 
medlen för integrationsfrämjande insatser till föreningar under några år. Möjlighet för 
föreningarna att söka bidrag för särskilda föreningsinsatser skulle komplettera Stenungsunds 
kommuns föreningsbidrag.

Förslag

1 Avser årshyra, ej timhyra.
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För att justera bristerna föreslås följande.
1. Dela upp anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag i tre delar:

 Lokalbidrag – Utbetalas halvårsvis till föreningen. Bidraget är ett stöd till hyra för 
lokaler eller anläggningar utan ansvar för underhåll. Bidraget grundar sig i första hand 
på föregående års hyreskostnad. Bidraget till föreningens verksamhetslokaler ska stå i 
proportion till verksamhetens storlek och behov. Hyresintäkter ska redovisas och kan 
påverka storleken på lokalbidraget.
Kan inte sökas för hallhyra i kommunens idrottshallar, ishall, simhall eller 
motsvarande. 

 Driftsbidrag – Utbetalas halvårsvis till föreningen. Bidraget baseras på faktiska 
driftskostnader från senaste bokslut. 
Bidragsgrundande driftskostnader:
Uppvärmningskostnader, el, vatten, renhållning, räntor, försäkringar, arrendeavgifter, 
vägavgifter och kartframställning.
Driftsbidraget kan ej överstiga underskott av anläggningen.

 Övrig drift och skötsel – Bidragsberättigade föreningar kan även ansöka om extra stöd 
för faktiska kostnader avseende skötsel och drift för verksamhetsytor nödvändiga för 
att kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Stödet beviljas i den mån 
budgetutrymmet tillåter. Kostnader specificeras på ansökan och ska kunna styrkas i 
bokföringen och med kvitton.

2. För att kunna erbjuda föreningarna fler möjliga mötesplatser föreslås att det införs 
reducerad taxa vid möteslokaler. Den reducerade hyran bör inte understiga taxa 1 där sådana 
taxa tillämpas, alternativt halv taxa i Fregatten. För att reducerad taxa ska gälla ska (A) 
lokalen vid tidpunkten sakna efterfrågan från fullt betalande gäst, (B) kommunen redan bära 
kostander för lokalen i form av bland annat administration och vaktmästeri samt (C) den 
reducerade taxan gäller för alla i Stenungsund registrerade föreningar. Eventuell handläggning 
och gränsdragningar överlåts åt bokningsadministrationen.  

3. För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna bör det införas en möjlighet till 
särskilda föreningsinsatser. Sådana särskilda föreningsinsatser kan enbart utgå till barn- och 
ungdomsverksamhet och kan sökas av bidragsberättigade föreningar. 
Bidraget syftar till insatser utanför föreningens ordinarie verksamhet, exempelvis integration 
och värdegrundsarbete eller till stimulering och utveckling av föreningarnas verksamhet. 

Konsekvenser för föreningslivet
Uppdelningen av driftsbidraget väntas leda till justeringar av fördelningen av föreningsstöd 
mellan föreningar som hyr lokaler och föreningar som äger sina lokaler, särskilt vad gäller 
föreningsytor som tidigare inte varit bidragsberättigade, exempelvis gräsklippning av 
fotbollsplaner eller kringytor.
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Differentierad hyressättning väntas leda till att fler föreningar har möjlighet att förlägga 
sammankomster till kommunala lokaler, framförallt Fregatten.

Särskilda föreningsinsatser leder till bättre förutsättningar för föreningar att arbeta med 
aktuella frågor, vilka varierar över tid och mellan föreningar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär förändring av fördelning av föreningsbidragen inom befintlig budget.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet om uppdelningar av 
driftsbidrag eller differentierad hyressättningar i sig några konsekvenser för barn.
Beslut om särskilda föreningsinsatser väntas gynna barn, i synnerhet barn som av olika skäl är 
marginaliserade. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förslaget medför sannolikt fler besökare till Fregatten, allt annat lika.

Juridiska bedömningar
Förslaget bedöms överensstämma med gällande rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-05-21

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Pia Solefors
Sektorchef Verksamhetschef Kultur och Fritid 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 32 Dnr: KS 2018/681

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2019 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2019 i enlighet med bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2019 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2019.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske.

Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-19
Riksnorm 2019, delposter, bilaga 1
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Susanne Brånalt Till Kommunfullmäktige

Fördelning av delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2019 i enlighet med bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2019 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2019.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske.

Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall.

Beskrivning av ärendet
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan 
av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 
hushållskostnaderna. Det vanligaste är att de hushåll som uppbär försörjningsstöd erhåller 
bistånd i nivå med riksnormen. Det är endast i undantagsfall som det kan finnas skäl att ge ett 
bistånd utöver norm. Fördelningen av riksnormen på behovsposterna är synnerligen viktig vid 
löpande handläggning och bedömning av rätten till bistånd. Exempelvis används dessa vid 
beräkning av fickpengar för personer på institution, vid bistånd till olika former av köpta 
boenden, vid umgängeskostnad, vid bedömning av matpengar i enlighet med kommunens 
yttersta ansvar etc.

I riksnormen 2019 har normens samtliga poster räknats upp med 2 procent jämfört med 
riksnorm 2018. 

Riksnormen ska fördelas i behovsposterna livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hygien, barn- och 
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ungdomsförsäkring. De gemensamma hushållskostnaderna ska fördelas i delposterna 
förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon. Det är upp till varje kommun att 
självständigt avgöra hur totalsumman per kategori skall fördelas på ovanstående 
behovsposter.

Den fördelning Stenungsunds kommun har beslutat om årligen har i stort följt fördelningen 
som gjorts av andra kommuner inom Göteborgsregionen.

När det gäller högsta godtagbara boendekostnad grundas denna på nivån avseende 
bostadskostnaderna på orten, samt Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig 
boendekostnad inom Storgöteborg, där Stenungsund ingår. Dessa föreskrifter meddelas 
årligen, dock har nivåerna för 2019 ännu inte meddelats. Då föreskrifternas nivåer är 
vägledande i många kommuner inom Göteborgsregionen och i landet i stort, bör även 
Stenungsunds kommun utgå från samma nivåer. Förvaltningens förslag innebär att nivåerna 
för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå 
som gäller enligt Försäkringskassans föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En 
individuell bedömning av om boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt 
fall.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli begränsade, även om högsta godtagbara 
boendekostnad ännu ej är fastställd. Finansieringen ryms inom ram. Kostnaderna utifrån 
riksnormen är beslutade av regeringen och därför inte möjliga för kommunen att påverka i sin 
helhet.

Barnkonsekvensanalys
Höjningen av riksnormen innebär att alla målgrupper, inklusive barnen, får en höjning. 
Fördelningen av normen har skett med hänsyn tagen till barns situation, då de barn som lever i 
familjer som uppbär försörjningsstöd gynnas av höjningen. Genom fördelning ökas 
möjligheten att nyttja mer av normen till kläder/skor och lek/fritid för barn, vilket kan få 
effekten att försörjningsstödsberättigade föräldrar mer uppmärksammar detta. På så sätt ökar 
sannolikheten för att barnens situation på dessa områden förbättras.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förslaget bedöms inte leda till några konsekvenser för verksamheten.

Juridiska bedömningar
Förslaget strider inte mot gällande lagstiftning eller rättspraxis.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-19
Riksnorm 2019, delposter, bilaga 1

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Jonas Arngården Robert Rydquist
Sektorchef Verksamhetschef
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Personliga kostnader inom riksnormen – delposter

Barn och ungdomar Vuxna

Under
1 år

1–2
år

3
år

4–6
år

7–10
år

11–14
år

15–18
år

19–20
år

Ensam-
stående

Sambor

Livsmedel
ej lunch

676 732 762 921

Livsmedel
alla måltider

806 922 942 1181 1262 1476 1808 1828 1796 2938

Kläder/skor 434 548 568 579 714 724 746 756 580 1150

Fritid/lek 248 340 402 475 828 982 1004 1004 436 860

Hygien 580 508 146 83 124 196 260 260 278 622

Barn och 
ungdoms-

försäkring

62 62 62 62 62 62 62 62

Totalt med lunch
Totalt utan lunch

2 130
2 000

2 380
2 190

2 120
1 940

2 380
2 120

2 990 3 440 3 880 3 910 3 090 5 570

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.

Förbrukningsvaror 114 144 250 290 364 414 464

Dagst/Tel 876 956 1 130 1 280 1 446 1 636 1 756

Summa 990 1 100 1 380 1 570 1 810 2050 2 220

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare 
hushållsmedlem.  Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

Fickpenningsnorm 1 990 kronor Avdrag : 196 kronor/dag
Matnorm 59 kronor/dag 65 kr /timme
Prisbasbelopp 46 500 kronor   

Högsta boendekostnad Storgöteborg
1 - 2 vuxna 6 075 kr
1 - 2 vuxna och 1 barn 7 150 kr
1 - 2 vuxna och 2 barn 9 175 kr
1 - 2 vuxna och fler än 2 barn 9 175 kr  + 2 025 per barn utöver 2
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 10 Dnr: KS 2018/663

Återrapportering beredningsuppdrag - fältarbete - beredningen barn 
och ungdom

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Beredningen barn och ungdom begärde under 2016 att få i uppdrag att kartlägga behovet av 
fältarbetare i Stenungsunds kommun. Beredningen fick därför den 19 december 2016 § 267 
(dnr 0764/16) i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda övergripande frågeställningar kring 
fältarbete i Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige fattade den 12 februari 2018 § 15 beslut om att göra en översyn om att 
tillföra medel och genomföra en begränsad satsning med start sommaren 2018 efter att 
beredningen barn och ungdom utrett övergripande frågeställningar kring fältarbete i 
Stenungsunds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare om återrapportering till kommunfullmäktige om hur 
resultatet kring sommaren blev. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-05
Kommunfullmäktige 2018-02-12 § 15
Beredningen barn och ungdom slutrapport kring fältarbetare

101

12



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Bildnings- och socialutskottet
2018-12-12

§ 103 Dnr: KS 2018/663

Återrapportering beredningsuppdrag - fältarbete - beredningen barn 
och ungdom

Beslut
Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Beredningen barn och ungdom begärde under 2016 att få i uppdrag att kartlägga behovet av 
fältarbetare i Stenungsunds kommun. Beredningen fick därför den 19 december 2016 § 267 
(dnr 0764/16) i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda övergripande frågeställningar kring 
fältarbete i Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige fattade den 12 februari 2018 § 15 beslut om att göra en översyn om att 
tillföra medel och genomföra en begränsad satsning med start sommaren 2018 efter att 
beredningen barn och ungdom utrett övergripande frågeställningar kring fältarbete i 
Stenungsunds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare om återrapportering till kommunfullmäktige om hur 
resultatet kring sommaren blev. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-05
Kommunfullmäktige 2018-02-12 § 15
Beredningen barn och ungdom slutrapport kring fältarbetare
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/663
2018-12-05

Mia Skytt Till Kommunfullmäktige

Återrapportering Beredningsuppdrag - fältarbete - beredningen 
barn och ungdom

Förslag till beslut
Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Beredningen barn och ungdom begärde under 2016 att få i uppdrag att kartlägga behovet av 
fältarbetare i Stenungsunds kommun. Beredningen fick därför den 19 december 2016 § 267 
(dnr 0764/16) i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda övergripande frågeställningar kring 
fältarbete i Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige fattade den 12 februari 2018 § 15 beslut om att göra en översyn om att 
tillföra medel och genomföra en begränsad satsning med start sommaren 2018 efter att 
beredningen barn och ungdom utrett övergripande frågeställningar kring fältarbete i 
Stenungsunds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare om återrapportering till kommunfullmäktige om hur 
resultatet kring sommaren blev. 

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har under sommaren 2018 genomfört aktiviteter för att förstärka vuxennärvaron 
i Stenungsund. Syftet var uppsikt, störning och symbolisk närvaro med inriktning mot 
ungdomar.

Upplägget var att genomföra aktiviteter/vandringar till fot och med bil. Dessa sammanställdes 
löpande av brott-och drogförebyggaren och stämdes av veckovis mellan kommunens kultur-
och fritidschef, brott-och drogförebyggare och med Räddningstjänst samt Polis.  

Aktiviteterna bestod i att en grupp om 2–4 tjänstepersoner iklädda västar med kommunens 
logga promenerade runt och besökte i förväg utpekade platser i en definierad rutt. De platser 
som ingick i rutten var bland annat centrum, Kulturhusparken, stationsområdet, Hasselbacken 
bostadsområde, Hasselgården, Kristinedalskolan, Nösnäsbadet, Hawai (badplats), Stora Höga 
centrum och Getskärs badplats.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/663
2018-12-05

Utfall
Vuxennärvaron genomfördes under veckorna 26 ,27 ,28, 30, 31 ,32, tisdag, onsdag och 
fredag. Aktiviteten pågick mellan klockan 16.00 och 20.00. Därefter tog Räddningstjänst och 
Polis över i sitt ordinarie arbete och förstärkte sin rondering på samma områden. 

Sammanlagt blev det under dessa veckor 16 tillfällen med 21 olika tjänstepersoner 
engagerade. Det var förutom brott-och drogförebyggaren övervägande chefer från 
kommunledningen, samt chefer från sektor socialtjänst och sektor utbildning som deltog i 
vandringarna. Även kommunstyrelsens ordförande deltog en kväll.

Resultat
En samlad uppfattning från alla deltagande parter är att sommaren varit mycket lugn. Inga 
gängsamlingar kunde noteras. Varken grupperna som deltagit i vandringarna eller Polis, 
Räddningstjänst som tagit vid efter klockan 20.00, har haft något särskilt avvikande att 
rapportera. 

Vädret var fint, högtryck och sommarvärme i stort sett under hela sommaren. Det har varit 
god tillgång på sommarvikariat och feriejobb inom kommunens verksamheter, och 
arbetsmarknaden för övrigt har varit gynnsam för ungdomar. Sommarskoj och Hasselgården 
har haft många deltagare i Kultur och fritids sommarverksamhet.

Det kan noteras att grupperna som vandrade fick uppskattande kommentarer från 
allmänheten. De som deltog i grupperna var också positiva till att få mer lokalkännedom om 
Stenungsund via dessa vandringar. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär i form av återrapportering av information 
medför inte det föreslagna beslutet några konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-05
Kommunfullmäktige 2018-02-12 § 15
Beredningen barn och ungdom slutrapport kring fältarbetare

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Pia Alhäll
Sektorchef  
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Utdrag ur 
PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2018-02-12 
 

 
 
§ 15  Diarienummer 0764/16 
 
Beredningsuppdrag - fältarbete - beredningen barn och ungdom 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen och beslutar att göra en översyn om att tillföra 
medel och genomföra en begränsad satsning med start sommaren 2018. Inför budgetarbetet 
2019 beaktas detta ytterligare.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att återrapportering ska ske av om hur sommaren varit till 
kommunfullmäktige november 2018. 
 
  
Sammanfattning av ärendet 
Beredningen fick den 19 december 2016 § 267 i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 
övergripande frågeställningar kring fältarbete i Stenungsunds kommun. 
Beredningen inkom den 5 juli 2017 med slutredovisning av uppdraget där förslaget är att 
medel ska avsättas för fyra fältarbetare under tre år, för att under arbetet göra en ordentlig 
kartläggning på plats och för att organisationen ska hinna sätta sig. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-21 att återremittera ärendet till Bildnings- och 
socialutskottet för att vidare utreda hur organisationen kring fältarbetare kan se ut samt 
ekonomiska konsekvenser.  
 
Förvaltningen har med utgångspunkt i beredningens förslag utrett hur det påverkar 
organisation och ekonomiska konsekvenser. Att införa 4 fältarbetare i sektor socialtjänst 
skulle innebära förändringar i organisationen samt påverka ekonomin avsevärt. På grund av 
verksamhetens ekonomiska situation i kombination med att organisationen idag är anpassad 
mer för specialistroller är det svårt om uppdraget ska finansieras inom ram eller finansieras 
med utökad budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2018-01-22 
Tjänsteskrivelse 2017-10-10 
Protokollsutdrag KS 2017-08-21 
Tjänsteskrivelse 2017-08-09 - Beredningsuppdrag 
Slutredovisning beredning – Kartläggning av fältarbete i Stenungsunds kommun 2017-07-05 
 
Yrkande på sammanträdet 
Liz Noréen (S): tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägg på återrapportering till 
kommunfullmäktige 12 november 2018 om hur sommaren varit. 
 
Janette Olsson (S): tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Noréens yrkande 
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Utdrag ur 
PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2018-02-12 
 

 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Noréens tilläggsyrkande.  
 
_______________________ 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Doris Eliasson 
 
Justeringsdatum 
2018-02-16 
 
Ordförande   Justerare 
Jan Glimstedt (L)  Carin Oleryd (S)  
   Gunnar Lidén (M) 
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Stenungsund den 5 juli 2017 

Beredningsuppdrag – Kartläggning av fältarbete i Stenungsunds kommun 
 

a. Vad gör en fältarbetare? 
En fältarbetare som är anställd av socialtjänsten är oftast socionom, socialpedagog, fritidsledare, 
beteendevetare.  

Fältarbete är av uppsökande och förebyggande karaktär, som syftar till att nå ungdomar som 
befinner sig i en risksituation i förhållande till alkohol, narkotika, kriminalitet eller annat socialt 
normbrytande beteende i åldrarna 13 – 18/20 år. 

En fältarbetare arbetar på individ-, grupp- och strukturell nivå gentemot ungdomar i riskzonen. 
Rent konkret handlar det om att etablera goda kontakter med ungdomar i deras egna miljöer 
exempelvis i skolan, på fritidsgården, på stan eller på internet. 

Fyra nyckelord som är viktiga i fältarbetet är förebyggande, frivillighet, förtroende och flexibilitet.   

Arbetstiden är oftast schemalagd med arbete till dag-, kväll och helger. 

Fältarbetet syftar till att skapa goda kontakter med ungdomarna och deras  föräldrar och nätverk, 
vilket kan innebära att man arbetar med att stärka föräldrar både i grupp och individuellt och att 
man prövar att hitta stödformer i ungdomarnas egna nätverk. (här finns olika erfarenheter av 
föräldrakontakt, ex ingen alls) 

Polisen är en viktig samverkanspartner för att upptäcka och förebygga kriminalitet. 

Myndighetsutövning kan ingå i arbetsuppgiften. 
 

Källa: Catarina Jutendahl, tjänstemannastöd, chef IVO 
 

b. Vilket behov skulle fältarbetare fylla i Stenungsunds kommun? 

Nuläget: 
Tillgången på och förekomsten av narkotika är idag större än någonsin i Sverige. Stenungsunds 
kommun ligger på pendelavstånd till både Göteborg och Uddevalla och även förbindelser till övriga 
Europa.  

Kommunen är en starkt växande kommun med en relativt ung befolkning. Barnkullarna har sedan 
början av 2000-talet ökat kraftigt, och dessa barn är eller kommer snart att bli tonåringar.  

Enligt polisen har det skett en förändring bland ungdomarna det senaste året som de är oroliga för. 
Fler ungdomar rör sig ute istället för att vara på fritidsgårdarna eller i olika aktiviteter. De upplevs 
"dra runt" och "hänga" och drar sig till äldre ungdomar, många av dem med drogproblem. 
Nyrekryteringen till narkotika och kriminalitet beskrivs som explosionsartad. Man upplever att det 
är svårt att hänga med och svara upp med åtgärder. Narkotikaförsäljning sker på olika ställen runt 
Stenungstorg och polisen har vid flera tillfällen gjort tillslag där man påkommit mycket unga 
personer med narkotika. 
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Kommunens drogförebyggare Stefan Persson har under våren samordnat frivilliga nattvandrare och 
föräldracafé samt administrerar en facebooksida som stöd och nätverk för föräldrar. Detta är viktigt 
som ett komplement till professionella fältarbetare, men inte tillräckligt. Frivilligarbete är beroende 
av eldsjälar och kan variera över tid. Vuxna på stan har inte kompetens eller mandat att möta 
ungdomar i vissa situationer och detta kan man heller inte begära av dem. 

Fältarbetare bedriver uppsökande, såväl proaktiv som reaktiv verksamhet. De kan aktivt befinna sig 
där ungdomarna är och på ställen som identifierats som riskmiljöer. Genom att finnas på plats kan 
de både skapa relationer och kartlägga på ett strukturerat sätt samt vid behov även ingripa genom att 
påbörja utredning på plats. Enligt Stefan Persson krävs det att fältarbetare, för att kunna göra 
skillnad, har myndighetsutövning i sin yrkesroll. För att det ska bli en professionell insats och 
kartläggning är utbildade fältarbetare nödvändigt. Att lägga om scheman för fritidsledare eller 
mobilisera fler vuxenvandrare är visserligen bra, men om vi vill göra skillnad med detta behöver vi 
fylla den lucka som är idag med allt för lång tid mellan upptäckt och åtgärd.  

En fältarbetare som jobbar direkt under socialtjänsten kan vidta åtgärder direkt och även förmedla 
detta till ungdomen på plats vilket ger en tydligare koppling för hen. Snabba insatser och en tydlig 
koppling mellan handling och åtgärd kan göra stor skillnad för den unge då det går fort att fastna i 
skadliga beteenden.  

En socionom med myndighetsutövning kan själv påbörja utredning och utföra den vilket är en stor 
fördel genom att man varit på plats och redan har kännedom om situationen.  
 

c. Kan ett eventuellt behov uppfyllas på annat sätt? 

Åtgärder från socialtjänsten och fritid för att frigöra personal för fältarbete har gjorts under våren 
som en akutåtgärd men ur ett längre perspektiv behöver dessa resurser kompletteras för att inte 
riskera utarmning av det goda arbete som redan görs inom fritid och socialtjänst. Fritidspersonal har 
inte heller mandat för myndighetsutövning, vilket minskar effektiviteten. 

De insatser som idag finns är snarare reaktiva än proaktiva. De bedrivs på individbasis utifrån redan 
uppkomna risksituationer och identifierade individer. Dessa är nödvändiga, men vi anser att det 
finns en lucka att fylla när det gäller att förebygga och kunna vara på plats ”där det händer”. 
 

d. Uppskattad kostnad för fältarbetare i förhållande till nytta på kort och lång sikt samt förslag 
till arbetsbeskrivning 

När man tittar på kostnader är det viktigt att även tänka på minskad arbetsbelastning för 
socialsekreterarna genom att vissa utredningar görs av fältarbetarna och mycket information kan 
inhämtas genom att man haft personal på plats. Detta kan minska den stora omsättning vi har idag 
med dyra konsultkostnader och resurskrävande rekryteringsprocesser. 

Ytterligare en möjlighet till besparing på längre sikt är att om processen förkortas och insatser kan 
påbörjas i tid hinner ungdomar fångas upp innan det gått så långt som en placering. Undviker vi en 
enda placering har vi sparat 900 tkr- 4.3 mkr på årsbasis*, förutom vad detta kan innebära för den 
unge på lång sikt. 
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En anställd på 100% kostar i genomsnitt 500 tkr (inkl PO)** 

Beredningen anser att kostnaden för fyra fältarbetare är en liten satsning jämfört med kostnaderna 
för senare åtgärder med tanke på att en enda placering skulle finansiera hela fältgruppen.  

Arbetsuppgifterna föreslås bestå av kartläggning genom att befinna sig i olika miljöer såsom skola, 
fritidsgårdar och särskilda platser i kommunen där ungdomar befinner sig, både under kvälls- och 
dagtid. En frikoppling i arbetstid och arbetsplats sk ”förtroendearbetstid” ger möjlighet till 
flexibilitet för att kunna anpassa insatser utifrån behov och kan ge större utvecklingspotential och 
möjlighet till nytänkande. I uppdraget ska man även ingå i de olika samverkansgrupperna, såsom 
SSPF (skola, socialtjänst, polis, och fritid). 
 

År 2016 i Stenungsunds kommun: 
Var det 21 personer som fick institutionsvård och kostnaden för detta var 16 miljoner. Vissa var 
placerade hela året och vissa kortare period. 
 

e. Översyn av kommunens förebyggande insatser: 

Ungdomshälsan har familjebehandlare och möjlighet att ansöka om föräldrastöd samt drogtester 
och samtal med ungdomar som visat sig ha använt droger. Vidare har socialtjänsten insatser man 
kan ansöka om eller som kan erbjudas efter utredning av socialtjänsten om en ungdom identifierats 
befinna sig i riskzonen för droger och kriminalitet.  

Vid skolproblem finns en samverkan mellan IFO och skolan - SKIFO - som kan ansökas om hos 
socialtjänsten. SSPF är en samverkan mellan polisen, socialtjänsten, skolan och fritid som agerar 
både proaktivt genom kartläggning och informationsutbyte för samordning av sina resurser, samt 
reaktivt genom att arbeta tillsammans kring individer som identifierats ha ett riskbeteende. Genom 
att erbjuda föräldrar skriva under en samtyckesblankett kan man samarbeta utan att hindras av 
sekretessen. Man har även haft möten med föräldrar till ungdomar som identifierats vara i riskzonen 
där man både skapat nätverk mellan föräldrarna och fått möjlighet att utbyta erfarenheter och 
information.   

 

* Catarina Jutendahl 
**Catarina Jutendahl 

 

 

Beredningen för barn och ungdom föreslår att medel avsätts för fyra fältarbetare under tre 
år, för att under arbetet göra en ordentlig kartläggning på plats och för att organisationen 
ska hinna sätta sig. Detta kan sedan utvärderas inför en eventuell permanentning. 
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Liz Noréen, beredningsledare (s)                                  

 

 

Anneli Holmén (mp)                                                      Ingela Ström (c) 

 

 

Kenny Bergander (L)                                                     Fabian Gustafsson (s) 

 

 

Gunnar Pettersson (kd)                                                  Emma Ramhult (v) 

 

 

Peter Öberg (m)                                                             John Hansson (sd) 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-01-21

§ 14 Dnr: KS 2018/437

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapporten samt de vidtagna och 
planerade åtgärderna i varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Till fullmäktige ska bildnings- och socialutskottet lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa 
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i 
rapporten ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda 
besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en gång per kvartal.

Per 2018-10-30 är det 2 gynnande beslut som ej blivit verkställda inom 3 månader. 1 beslut 
gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna, 1 beslut gäller SoL 4.1 kontaktperson.

Gällande LSS 9.9 har beslutet verkställts 2018-09-11. Gällande SoL 4.1 har beslutet 
verkställts 2018-10-30.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2018
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Bildnings- och socialutskottet
2018-12-12

§ 101 Dnr: KS 2018/437

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut

Beslut
Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera 
rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Till fullmäktige ska bildnings- och socialutskottet lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa 
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i 
rapporten ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda 
besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en gång per kvartal.

Per 2018-10-30 är det 2 gynnande beslut som ej blivit verkställda inom 3 månader. 1 beslut 
gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna, 1 beslut gäller SoL 4.1 kontaktperson.

Gällande LSS 9.9 har beslutet verkställts 2018-09-11. Gällande SoL 4.1 har beslutet 
verkställts 2018-10-30.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2018

112



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/437
2018-11-05

Anders Eggertsen Till Kommunfullmäktige

Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 3 2018

Förslag till beslut
Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera 
rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Till fullmäktige ska bildnings- och socialutskottet lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa 
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i 
rapporten ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda 
besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en gång per kvartal.

Per 2018-10-30 är det 2 gynnande beslut som ej blivit verkställda inom 3 månader. 1 beslut 
gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna, 1 beslut gäller SoL 4.1 kontaktperson.

Gällande LSS 9.9 har beslutet verkställts 2018-09-11. Gällande SoL 4.1 har beslutet 
verkställts 2018-10-30.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2018

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Jonas Arngården
Sektorchef  
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2018

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Jonas Arngården 
Sektorschef

Handläggare: Katarina Carlsson 
Verksamhetsutvecklare

Kön Typ av bistånd Tid som förflutit 
sedan beslutet 
fattades

Orsak Vidtagna åtgärder Planerade åtgärder

Flicka SoL 4.1 Öppenvård, 
familjebehandling 

202 dagar Resursbrist, saknar 
lämplig 
uppdragstagare.  

Beslutet har verkställts 2018-10-30 Beslutet är verkställt.

Kvinna LSS 9. 9  371 dagar Den enskilde har 
tackat nej till 
erbjudande om 
placering i annan 
kommun.  Brukaren 
återkommer. 

Beslutet är verkställt 2018-09-11 Beslutet är verkställt. 

114



Tjänsteskrivelse Dnr 2019/186
2019-02-25

Anne-Margret Draganis Till Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes 
årsredovisning för 2018, samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och 
räkenskaper.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes årsredovisning för 2018 föreligger.

Kommunrevisionen bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess 
ledamöter föreligger därmed inte. 

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 

Auktoriserad revisor anser inte heller att styrelseledamöterna har handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes årsredovisning 
för 2018 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Årsredovisning för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 2018 inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen
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Tjänsteskrivelse Dnr 2019/186
2019-02-25

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef 
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Fjärrvärmen i Stenungsund 
Fjärrvärmen i Stenungsund har varit verksam i 
över 35 år.  

1980 bildades Stiftelsen Stenungsunds 
Fjärrvärme efter att kommunfullmäktige god-
känt förslag till avtal med Unifos, nuvarande 
Borealis Polyeten. För leverans av spillvärme 
gavs det klartecken för utbyggnad av fjärrvärme 
i Stenungsunds tätort. 

Det hela började med att 70 villor i bostads-
området Nytorpshöjd kopplades in. Under de 
första fem åren anslöts 107 stycken an-
läggningar. 

1983 togs det första spadtaget för byggnation 
av fjärrvärmecentralen på Hantverkaregatan 
och året efter levererades den första 
fjärrvärmen producerad av restvärme. Under 
de kommande åren skedde det en successiv 
utbyggnad av fjärrvärmenätet och detta 
innebar att 253 stycken anläggningar var 
anslutna till och med 2001. Idag är det 1333 
stycken anslutna anläggningar. 

Stenungsunds Energi & Miljö AB som bildades 
2001 har tagit över verksamheten och levererar 
nu fjärrvärme i Stenungsund. 
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Förvaltningsberättelse 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme  
Org.nr. 853300–4944 

Styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme får härmed avge årsredovisningen för år 
2018, vilket är stiftelsens trettioåttonde verk-
samhetsår. 

Verksamhetens ändamål 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme producerar 
fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. 
Leverantör av fjärrvärme är sedan 2001-07-01 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi). Verksamheten sker i nära samarbete 
med Stenungsunds Energi. Stiftelsens säte är 
Stenungsund.  

Styrelsen 
Styrelseledamöterna som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson ordförande, Martin Hollertz, 
vice ordförande, Rune Järpsten, Monica Carl-
sson och Sanida Okanovic. Personliga ersättare 
är Jonny Alexandersson, Melisa Nilsson, Ritva 
Stubelius, Helena Nävergård och Carola Granell. 

Erland Astorsson är föredragande i styrelsen. 
Styrelsen har under året haft 6 stycken proto-
kollförda sammanträden. 

 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Ernst & Young AB 
med Hans Gavin som huvudansvarig samt av 
kommunen utsedd lekmannarevisor Leif 
Johansson. 

Personal 
Stiftelsen har ingen egen personal utan köper 
resurser från Stenungsunds Energi. Stiftelsen 
ersätter Stenungsunds Energi med 30 % av dess 
personalkostnad. 

Försäljning 
Från och med halvårsskiftet 2001 hanterar 
Stenungsunds Energi försäljningen av fjärr-
värme till externa kunder. 

Produktion och inköp 
Stenungsunds Energi hanterar produktion och 
inköp. 

Investeringar och anläggningar 
Årets investeringar har uppgått till 0 (0) kr. 

 

 

Flerårsjämförelse* 2018 2017 2016 2015 
Omsättning 2 440 000 2 260 000 2 180 000 2 085 000 
Res. efter finansiella poster 2 045 5 251 2 710 5 113 
Res. i % av nettoomsättningen 0,08 0,23 0,12 0,24 
Balansomslutning 10 976 738 10 940 904 10 928 921 10 867 956 
Soliditet (%) 86,82 87,09 87,15 87,62 
Avkastning på eget kapital (%) 0,02 0,05 0,02 0,05 
Avkastning på totalt kapital (%) 0,01 0,04 0,03 0,04 
Kassalikviditet (%) 1753,25 2 330,79 2 127,52 2 592,59 
Justerat eget kapital 9 531 024 9 529 428 9 525 331 9 523 368 

Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Stiftelsen erhåller av Stenungsunds Energi 
betalning för sina tjänster genom att ta ut en 
avgift som omfattar samtliga kostnader för 
produktion och distribution av spillvärme och 
pannproducerad värme i Stiftelsens nät.  

 

 

Stiftelsen äger fortfarande större delen av 
panncentralen inklusive tre pannor (5, 8 och 10 
MW), distributionspumpar samt den kulvert 
som installerats fram till och med den 30 juni 
2001. 

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggs-
upplysningar.

121



Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Orgnr. 853300–4944 

4 
 

      Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2018 2017 
   jan - dec  jan - dec 
Stiftelsen intäkter    
Ersättning från Stenungsunds Energi enligt 
samarbetsavtal 2  2 440 000   2 260 000 
Summa stiftelsens intäkter   2 440 000    2 260 000  
    
Stiftelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 3 -1 871 857 -1 688 482 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -566 094 -566 269  
Summa stiftelsens kostnader  -2 437 951 -2 254 751 
    
Rörelseresultat   2 049        5 249  

    
Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter  0           2 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -4                 0   
Summa finansiella poster  -4                       2 
    
Resultat efter finansiella poster  2 045              5 251 

    
Bokslutsdispositioner    
Förändring av överavskrivningar  302 790 0 
Summa bokslutsdispositioner  302 790 0 
    

Resultat före skatt  304 835             5 251 
    
Skatter    
Skatt på årets resultat  -67 062              -1 155 

Årets resultat  237 773              4 097   
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      Balansräkning 
Tillgångar    
Belopp i kr    
 Not 2018-12-31 2017-12-31 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 4 472 960 522 628 
Fjärrvärmecentral 5 1 293 997 1 482 089 
Kulvertnät 6 3 832 750 4 006 915 
Maskiner och inventarier 7 68 366 222 535 
Summa materiella anläggningstillgångar 

 
5 668 073 6 234 167 

Summa anläggningstillgångar  5 668 073 6 234 167 
    

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  281 250 243 750 
Övriga fodringar  4 791 4 793 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter   20 496 19 692 
Summa kortfristiga fodringar  306 537 268 235 

    
Kassa och Bank    
Kassa och Bank   5 002 128 4 438 502 
Summa kassa och bank  5 002 128 4 438 502 
    
Summa omsättningstillgångar 

 
5 308 665 4 706 737 

Summa tillgångar  10 976 738 10 940 904 
 

Eget kapital och skulder    
Belopp i kr    
 Not 2018-12-31 2017-12-31 
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början  400 000 400 000 
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut  400 000 400 000 

Fritt eget kapital    
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början  4 841 063 4 836 967 
Årets resultat   237 773 4 097 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 

 
5 078 836 4 841 064 

Summa eget kapital  5 478 836 5 241 064 
    
Obeskattade reserver    
Ackumulerade överavskrivningar  5 195 113 5 497 903 
Summa obeskattade reserver  5 195 113 5 497 903 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  220 325 182 580 
Skatteskulder  64 413 0 
Övriga skulder   18 051 19 357 
Summa kortfristiga skulder  302 789 201 937 

Summa eget kapital och skulder  10 976 738 10 940 904 
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Noter 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Materiella anläggningstillgångar 

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  
 Byggnader och mark 25 år  
 Kulvertnät 50 år  
 Inventarier, verktyg och installationer 20 år  

 

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Nettoomsättning 2018 2017 

 Ersättning från Stenungsunds Energi enligt samarbetsavtal 2 440 000 2 260 000 

  2 440 000 2 260 000 

    
Not 3 Övriga externa kostnader 2018 2017 

 Personalkostnader enligt avtal 1 849 975 1 658 316 

 Övriga drift och underhållskostnader 21 882 30 166 

  1 871 857 1 688 482 

   
 

 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme har köpt personalresurser från Stenungsunds Energi & Miljö 
AB. 

 

Noter till balansräkningen 
Not 4 Byggnader och mark 2018-12-31 2017-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  3 358 059 3 358 059 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 3 358 059 3 358 059 

    
 Ingående avskrivningar -2 835 431 -2 785 762 

 Årets avskrivningar -49 668 -49 669 

 Summa avskrivningar -2 885 099 -2 835 431 

 Utgående redovisat värde  472 960 522 628 

    
Not 5 Fjärrvärmecentral 2018-12-31 2017-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  4 704 817 4 704 817 
 Inköp 0 0 
 Summa anskaffningsvärde 4 704 817 4 704 817 
    

 Ingående avskrivningar -3 222 728 -3 034 632 
 Årets avskrivningar -188 092 -188 096 
 Summa avskrivningar -3 410 820 -3 222 728 
 Utgående redovisat värde  1 293 997 1 482 089 
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Not 6 Kulvert 2018-12-31 2017-12-31 

 Ingående anskaffningsvärden 35 907 945 35 907 945 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärden 35 907 945 35 907 945 

    
 Ingående avskrivningar -31 901 030 -31 726 872 

 Årets avskrivningar -174 165 -174 158 

 Summa avskrivningar -32 075 195 -31 901 030 

 Utgående redovisat värde  3 832 750 4 006 915 

    
Not 7 Maskiner & Inventarier 2018-12-31 2017-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  7 610 216 7 610 216 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 7 610 216 7 610 216 

    
 Ingående avskrivningar -7 387 681 -7 233 335 

 Årets avskrivningar -154 169 -154 346 

 Summa avskrivningar -7 541 850 -7 387 681 

 Utgående redovisat värde  68 366 222 535 

 

Övriga noter 
Not 8 Definition av nyckeltal   

 
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiell poster i procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital. 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av 
genomsnittlig balansomslutning. 

 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga 
skulder. 

 
  

 

 

 

 

  

Vår revisionsberättelse  
har avgivits 2019-02-22 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin, Auktoriserad 
revisor 
Vår granskningsrapport  
har avgivits 2019-02-18 
Av kommunfullmäktige 
utsedda lekmannarevisorer 
Leif Johansson 
 

STENUNGSUND 2019-02-20 
Lars-Ebbe Pettersson, Ordf. 
Martin Hollertz, Vice ordf. 
Rune Järpsten 
Sanida Okanovic 
Johnny Alexandersson 
Erland Astorsson, VD 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, org.nr 
853300–4944 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Stenungsunds Fjärrvärme för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rätt visande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• ut värderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
an vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Stenungsunds 
Fjärrvärme för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
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Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garant i för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

 

 

 

 

Granskningsrapport 
Till styrelsen i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, org.nr 853300–4944 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige för kännedom 

 

 

 

 

 

  

Göteborg den 22/2 2019 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Vi har granskat Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme under år 2018. Vi 
har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra 
oss om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Uttalande 
Vi bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen 
och dess ledamöter föreligger därmed inte. 

Stenungsund den 18/2 2019 

Leif Johansson 
Av kommunfullmäktige  
utsedd lekmannarevisor 
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”Varje år används runt om i världen mycket mer 
resurser än vad planeten har att ge. Tack vare utbyggd 
fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars 
går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från 
avfallsförbränning och industrier. Fjärrvärme hushåller 
med gemensamma resurser för att slippa låna av 
kommande generationer. 
All uppvärmning påverkar miljön. Genom framställning 
av värme i stora anläggningar med höga krav på 
säkerhet, verkningsgrad och effektiv rening, som förser 
hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön 
betydligt mindre än om var och en haft egen 
uppvärmning. Det blir alltså mindre utsläpp och mindre 
energiförluster genom att gå samman och använda 
fjärrvärme som energikälla.” 
 

 

 
 

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 
Hantverkaregatan 32, 444 32 Stenungsund 

0303-73 10 00 | info@stenungsundsenergi.se 

www.stenungsundsenergi.se  

 

Fjärrvärme  

för en  

hållbar värld 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2019/178
2019-02-22

Anne-Margret Draganis Till Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 (ombudsinstruktioner) Stenungsunds Energi 
och Miljö AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi & Miljö 
AB:s bolagsstämma följande instruktioner:

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB
fastställs

 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2018 har inkommit till 
kommunen. 

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsunds Energi och Miljö AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö 
AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2019/178
2019-02-22

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Årsredovisning för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef 
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Vår identitet – trygg & hållbar värme. 
Nu har vi lämnat vår gamla profil bakom oss och 
tagit ett stort kliv framåt.  

Företagets ambition är att ha nära kontakt och 
ge bra service till nöjda kunder. Det är något vi 
arbetar för varje dag. Vårt kontor är öppet 
måndag till fredag och vi finns alltid på telefon 
dessa dagar. Dessutom finns det alltid någon 
tekniker som ser till att fjärrvärme produceras 
och levereras till våra kunder.  

Många villakunder och även större fastig-
hetsägare tecknar serviceavtal med oss. Då 
besöker vi fastigheten en gång varje år för att se 
så att fjärrvärmecentralen fungerar som den 
ska och kan göra förbättringar utifrån våra rek-
ommendationer och kundernas behov.  

Vi vill fylla en viktig funktion i våra kunders liv, 
ge dem trygg och enkel värme till ett för-
delaktigt pris och som dessutom är hållbar och 
ger nytta för miljön.  

Fjärrvärmen i Stenungsund är värme för en 
hållbar framtid!  
 

Vår hemsida & Mina sidor 
För enkelhetens skull finns vår hemsida fylld 
med information om fjärrvärme, om oss och om 
allt vi erbjuder, från leverans av fjärrvärme till 
möjligheten att ansluta till poolvärme samt tips 
och råd om villacentraler. Självklart finns våra 
kontaktuppgifter på hemsidan och det går att 
läsa nyheter som rör vår verksamhet lokalt och 
fjärrvärme globalt.  

Under hösten 2018 lanserades Mina sidor i 
syfte att ge våra kunder större inblick och 
möjlighet till en samlad helhetsbild av sina 
fjärrvärmeleveranser. På Mina sidor kan 

kunderna se det mesta som rör deras 
fjärrvärme. Allt från avtal, fakturor, protokoll 
från servicebesök och kunduppgifter och 
givetvis fjärrvärmeförbrukningen. För den 
intresserade går det att ta ut listor och jämföra 

förbrukning under spec-
ifika tidsintervall. Vi kan 
se att den här typen av 
information och öppen-
het är något som upp-
skattas av kunderna, 
både villakunder och 
större fastighetsbolag. 

 

Vårt lokala engagemang 
Vi stöttar ett flertal organisationer som alla utför viktiga och beundransvärda insatser inom 
betydelsefulla områden. Vi arbetar socialt hållbart med en helhetssyn för att ge bättre förutsättningar 
och hjälp till ett brett spektrum av organisationer. Utsatta människor, barn och organisationer som 
arbetar för gemenskap och mångfald och höjer våra medborgares hälsa finns med bland våra 
samarbetspartners. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans bygger vi en starkare 
och hållbarare värld. 

Nu kan kunder  

se sin förbrukning 

på Mina sidor.  
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VD har ordet 
Under det gångna året har Stenungsunds Energi 
åter igen levererat en hög och stabil lönsamhet. 
Resultatet nådde budget och stora resurser har 
lagts på både investeringar och underhålls-
arbeten.   

Tack vare att våra kunder får sin värme med en 
enkel och driftsäker teknik till ett attraktivt pris 
spelar vi en betydande roll för Stenungsunds 
kommuns hållbara utveckling. 

Vi lever väl upp till vår devis ”Varmt och skönt 
när du kommer hem” och våra kunder erbjuds 
mervärden i form av god service, hög till-
gänglighet och modern teknik. Lyhördhet för 
vad kunderna önskar präglar vårt arbete.  

Fjärrvärmepriset har kunnat hållas oförändrat 
sedan 2010 och även priset 2019 är oförändrat. 
Med stigande elpriser blir 
värdet på vår värme än 
mer konkurrenskraftigt 
och vi märker av ett ökat 
intresse för att ansluta 
befintliga eluppvärmda 
verksamheter. Vi arbetar 
med flera större pres-
umtiva kunder samtidigt som vi också arbetar 
för att bygga ut restvärmeproduktionen ytter-
ligare. Framtiden ser ljus ut och bolaget står väl 
rustat.  

2018 var ett varmare år än ett normalår men 
tack vare att vintermånaderna trots allt var kalla 
och tack vare vårt arbete med utbyggnad och 
anslutningar av nya kunder ökade vi vår 
försäljning. Miljön tjänar på att våra 
naturgaseldade pannor på värmeverket i 
Stenungsund har få driftstimmar. En något lägre 
restvärmeandel jämfört med de senaste åren 
beror delvis på industriernas planerade 
underhållstopp men även på det stora 
strömavbrottet i december. Positivt är också att 
förbrukningen av eldningsolja vid pann-
centralen i Stora Höga fortsätter att minska. Vi 

känner oss stolta över minskad fossil produktion 
och över att vara en del av det globala arbetet 
med att minska utsläppet av växthusgaser. Allt 
enligt FN:s beslutade klimatmål.  

Vi bedriver en underjordisk miljörörelse…tyst 
och framgångsrikt. 

Vi fortsätter arbetet med att aktivt hålla oss väl 
informerade om kommunens och dess bygg-
herrars framtida utbyggnadsplaner och gläds åt 
att vi är verksamma i en växande region.  

Kommande år kommer att präglas av invest-
eringsprojekt, framförallt på kulvertsidan i 
Stenungsund men även i Stora Höga. Även 
utbyggnad av vårt interna kommunikationsnät 
fortsätter. Verksamheten fortsätter också att 
utvecklats genom att vi åtager oss entre-
prenader för befintliga kunder som behöver 
uppgradera sina anläggningar. Totalt byggde vi 
om ett tiotal pannrum under 2018, både villor 
och större fastigheter. För oss är det ett viktigt 
sätt att närma oss våra kunder samtidigt som 
det utvecklar vår egen organisation och ökar 
bolagets omsättning. Personalgruppen har ut-
ökats med en person.  

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till personal 
och styrelse för ett mycket gott samarbete 
under 2018. 

/Erland Astorsson 

  

”Vi märker av ett 
ökat intresse för 

att ansluta” 
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Miljö 
Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och miljöledningssystem 
hjälper oss åt rätt håll. Årligen upprättas mål och handlingsplan inom miljö och vi följer upp och 
utvärderar resultaten. All personal är delaktig i miljöarbetet och gör medvetna val för hållbara lösningar. 

Utsläpp till luft 
Under 2018 bestod nästan 95 % procent av fjärrvärmen från Stenungsunds Energi av restvärme. 
Restvärme är den energi som blir över från industriella processer. Stenungsunds Energis största 
värmekälla är alltså energi som, om den inte togs tillvara hade gått förlorad genom utsläpp till vatten 
och luft. Resterande energibehov täcks genom förbränning av naturgas och eldningsolja 1. 

Verksamhetens huvudsakliga på-
verkan på miljö och människors 
hälsa är den förbränning av fossila 
bränslen som sker vid störningar i 
restvärmeleveransen. Total mängd 
energi som tillfördes för produktion 
av fjärrvärme under året var 95,1 
GWh, varav knappt 0,6 GWh bestod 
av fossila bränslen. 

Det fossila bränsle som i första hand 
används vid behov av eldning i 
varmvattenpannorna är naturgas. Förbränningen av naturgas och olja ger utsläpp till luft av koldioxid, 
kväveoxider och lättflyktiga kolväten (NMVOC). Förbränningen av olja ger dessutom utsläpp av 
svaveldioxid och partiklar. Dessa utsläpp påverkar miljön genom global uppvärmning och orsakar 
försurning och övergödning av mark och vatten. Utsläppen bidrar även till bildandet av marknära ozon 
vilket har en skadlig effekt på både miljö och hälsa. Partiklar i utomhusluft är hälsoskadliga genom ökad 
risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna.  

Policy för miljö 
Stenungsunds Energis ambition är att leverera prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme.  För att 
förverkliga vår ambition finns en miljöpolicy som är väl förankrad hos personalen.

Produktion & Utsläpp 2018 2017 2016 2015 
Andel restvärme % 94,3 99,2 98,3 96,0 
Pannornas verkningsgrad % 91 91 92 93 
Tilldelning av utsläppsrätter 747 884 1026 1173 
Utsläpp C0₂ ton 933 117 348 750 
Utsläpp NOx kg 818 102 304 657 
Utsläpp SO₂ kg 0,5 0,4 4,6 4,1 
Utsläpp NMVOC kg 16,4 2,0 6,3 13,3 
Partiklar kg 0,04 0,03 0,3 0,3 
Mät- och kulvertförluster % 17,5 17,6 17,4 19,2 

 
Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att: 
• personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor. 
• krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp. 
• genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att förebygga 

eller minska den samlade miljöbelastningen. 
• miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar. 
• företaget ska följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som 

verksamheten berörs av. 

 

136



Stenungsunds Energi & Miljö AB Orgnr. 556601–1895 

5 
 

Miljöledningssystem 
Miljöarbetet följs upp och utvärderas för ständiga förbättringar med hjälp av vårt miljöledningssystem. 
Sedan år 2005 är Stenungsunds Energi miljödiplomerat enligt Göteborgs Stads kriterier i det nationella 
miljöledningssystemet Miljödiplom – Svensk Miljöbas. Vårt diplom är ett bevis på att vi lever upp till 
kraven och arbetar långsiktigt och metodiskt med miljöfrågor både vad gäller dokumentation och 
praktiskt miljöarbete.  

Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som medfört ökad 
kunskap och ökat intresse för miljöfrågor bland personalen. 
Miljöförbättringar som skett är bland annat minskad elför-
brukning, minskad pappersförbrukning och minskad använd-
ning av fossilt drivmedel till våra fordon.   

All personal vidareutbildas årligen inom ämnet miljö och vi har gjort flera förbättringar för att minska 
vårt avtryck. Det handlar om kunskap och en vilja att förändra, allt från stora till små handlingar för att 
minska avtrycken på miljön. 

Hälsa & Säkerhet 
Hälsa och säkerhet går hand i hand och är mycket 
viktiga för ett hållbart resultat. Vi verkar för en 
god och stimulerande arbetsmiljö som känne-
tecknas av säkerhet, arbetsglädje och delaktig-
het. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar 
till en fysiskt, psykiskt och socialt sund och 
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, 
där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs. 

Regelbundet utförs skyddsronder inom verk-
samheten och de ger en bra överblick och 
kontroll av arbetsmiljön, säkerheten och brand-
skyddet. Anmärkningar åtgärdas omgående eller 
förs in i handlingsplanen. Personalen genomför 
regelbundet utbildningar för att leva upp till 
lagkrav och säkerställa hög säkerhet på arbets-
platsen. 

Årligt besök hos företagshälsovård, friskvårds-
bidrag, motion och friskvård på arbetstid samt 
gemensamma personalaktiviteter främjar hälsan 
på arbetsplatsen. Under året har vi bland annat 
testat på kajakpaddling och skidat/cyklat/simmat 
sammanlagt 200 mil i vår gemensamma hälso-
utmaning. Vårt hälsofrämjande arbete medför 
låg sjukfrånvaro och hög kvalitet i arbetet.  
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Teknik & Drift 

Fjärrvärmeproduktion

Under 2018 har det producerats 93,6 (92,1) 
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick  
till 94,3 (99,2) %.  

Fördelning av värmekällor GWh 
Restvärme från Perstorp Oxo 37,7 (48,4) 

Restvärme från Borealis 50,6 (43,0) 

Prima värme från Borealis 1,2 (0,2) 

Naturgas i egna pannor 4,1 (0,5) 
 

Produktionen följde i stort sett budgeten (ca 1% 
lägre). Orsaken till den något lägre andel rest-
värme var både de planerade underhålls-
stoppen hos våra leverantörer och de drift-
störningar de hade efter det stora ström-
avbrottet i december.  

Debiterad energi blev 77,3 (75,9) GWh. 
Differensen mellan producerad energi och 
debiterad energi är mät och kulvertförluster. 
Förlusterna uppgick till 17,5 (17,6) %. För att 
minska förlusterna pågår det ständigt förbätt-
ringsåtgärder i både drift- och kulvertsystem.  

Producerad energi (MWh) 

 
 

Under året har flera större kulvertprojekt 
genomförts. Arbetet med rundmatnings-
ledningen, som förbinder vårt södra och norra 
nät via en ny ledning mellan Nösnäs och Hogia, 
startade i april och avslutades med lyckat 
resultat i november. Parallellt med detta för-
längdes även ledningen österut utmed 
Ucklumsvägen.  

Norr om Strandnorum har infrastruktur byggts 
till ett nytt villaområde med 40 villor.  

14 nya anläggningar anslöts till vårt nät under 
året.  

Under sommaren utfördes ett större under-
hållsarbete på Hallerna med borttagning av 14 

stycken rundgångar (tidigare nedlagda servis-
avsättningar). Detta för att minska flödena i 
nätet och därmed frigöra kapacitet och minska 
våra kulvertförluster. 

Arbetet med teknisk service hos kund har utv-
ecklats vidare. 520 stycken planerade service-
besök har utförts av våra tekniker, de flesta i 
småhus.  

Dessutom genomfördes även en större entre-
prenad hos en av våra bostadsrättsföreningar 
som valt oss för att ersätta en äldre under-
central mot fyra nya.  

Även åtta villaägare valde också oss som leve-
rantör när deras fjärrvärmecentraler byttes ut. 
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Utveckling 2019
Projektering av ny ledningsdragning till Sol-
gårdsterassen pågår och ledningsbyggande är 
planerat till slutet av 2019. 

Anläggningen i Stora Höga kommer att byggas 
ut genom anslutning av Riksbyggens nya hyres-
rättshus.  

Projektet med förläggning av fiberkanalisation 
kommer att fortsätta. Nästa etapp är sträckan 
Hasselbacken – Nytorpshöjd.  

Inom planerat underhåll finns att fortsätta 
arbetet med borttagning av oanvända rund-

gångar och uppgradering av stamnätet med 
utbyte av bland annat markventiler.  

Anslutning av de 40 nya villorna i Strandnorum 
sker allteftersom de byggs och anslutning av 
övriga nya och befintliga fastigheter pågår mer 
eller mindre kontinuerligt.  

Service på kundanläggningar fortsätter och 
ytterligare bostadsrättsföreningar har beställt 
nya primäranslutningar och uppgraderade fjärr-
värmecentraler.  

 

Energistatistik (MWh) 2018 2017 2016 2015 
      

Pannproducerad 4 100             522             1 580              3 448     
Restvärme Perstorp 37 674       48 405           50 214           44 930     
Restvärme Borealis 50 620       42 993           41 660           38 915     
Prima värme Borealis 1245             189      -  - 
Producerad energi 93 639       92 109           93 454           87 293     
Verkningsgrad restvärme 94,29 % 99,23 % 98,31 % 96,05 % 

      
Debiterad energi 77 270       75 928           77 177           70 564     
Mät- & Kulvertförluster 17,48 % 17,57 % 17,42 % 19,16 % 

      
      

Kunder 2018 2017 2016 2015 
Antal anläggningar 1 333 1 319 1 312 1 298 
Abonnerad effekt (kW) 39 868 40 072 39 204 40 681 
Nya anläggningar 14 7 14 22 
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Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK. 
 
Förvaltningsberättelse 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr 
556601–1895). Styrelsen och VD för Stenung-
sund Energi & Miljö AB får härmed avge års-
redovisning för verksamheten 2018, vilket är 
bolagets artonde räkenskapsår. Uppgifter inom 
parantes avser verksamhetsåret 2017. 

Verksamheten 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi) producerar och distribuerar fjärrvärme 
inom Stenungsunds kommun. Verksamheten 
sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenung-
sunds Fjärrvärme. Bolaget övertog den 1 juli 
2001 ansvaret för distribution och försäljning av 
fjärrvärme från Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme.  
Företagets säte är Stenungsund. 
 

Flerårsjämförelse* 2018 2017 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 46 096 302 43 912 865 43 773 475 42 209 696 40 594 349 
Res. efter finansiella poster 4 945 631 6 814 671 6 881 348 4 584 289 4 532 120 
Res. i % av nettoomsättningen 10,72 15,52 15,72 10,86 11,16 
Balansomslutning 153 216 428 144 111 712 147 255 972 148 515 446 149 252 327 
Soliditet (%) 31,05 30,34 26,08 22,25 19,75 
Avkastning på eget kapital (%) 10,83 15,58 19,25 13,87 15,37 
Avkastning på totalt kapital (%) 4,16 5,72 5,86 5,01 5,35 
Kassalikviditet (%) 71,34 66,67 91,99 74,10 60,01 
Justerat eget kapital 47 577 423 43 726 456 38 416 104  33 053 431 29 482 630 

*Definitioner av nyckeltal, se noter. 
 

Ägarförhållande 
Stenungsunds Energi & Miljö AB är helägt av 
Stenungsunds kommun. 

Styrelsen 
Styrelseledamöterna, som är utsedda av Sten-
ungsunds kommunfullmäktige är; Lars-Ebbe 
Pettersson (ordförande), Martin Hollertz (vice 
ordförande), Monica Carlsson, Rune Järpsten 
och Sanida Okanovic. 

Personliga ersättare är; Johnny Alexandersson, 
Melisa Nilsson, Helena Nävergård, Ritva Stub-
elius och Carola Granell. 

Erland Astorsson (VD) är föredragande i styr-
elsen. 

Styrelsen har under året haft 6 stycken proto-
kollförda sammanträden. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Hans Gavin, Ernst 
& Young AB. Lekmannarevisor har varit Leif 
Johansson. 

Miljötillstånd 
Bolaget bedriver en miljöfarlig verksamhet och 
är därför tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Tillståndet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och gäller för fjärrvärmecentralen på 
fastighet Söbacken 1:174 i Stenungsunds 
kommun. 

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 12 406 tkr  
(7 686) tkr. 

Investeringarna består av: 
• Utbyggnad av kulvertnät. 
• Anslutning av sju nya fastigheter. 
• Fiberkanalisation.  

Resultat 
Bolaget redovisar en soliditet för år 2018 om 
31,05 (30,34) %. 

Bolaget redovisar ett resultat före boksluts-
dispositioner och skatt om 4 900 (6 800) tkr.  

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till 
46 096 (43 913) tkr. Kostnaden för råvaror är  
18 602 (14 592) tkr.  
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Risker 
De största riskerna som föreligger bolagets 
verksamhet är: 
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo 

och Borealis Polyeten kan påverka in-
leveransen av restvärme i vårt nät negativt.  

• Ökat världsmarknadspris på naturgas på-
verkar prissättning av både restvärme och 
naturgas. 

• Ett sjunkande elpris gynnar konkurrerande 
uppvärmningsformer.  

• Ett varmare klimat leder till mindre för-
säljning. 

• Ökade räntenivåer. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Arbetet med rundmatningsledningen, som 

förbinder vårt södra och norra nät via en 
ny ledning mellan Nösnäs och Hogia, start-
ade i april och avslutades med lyckat resul-
tat i november. 

• Norr om Strandnorum har infrastruktur 
byggts till ett nytt villaområde med 40 
villor.  

• Stenungsunds Energi hade det 6:e lägsta 
priset för fjärrvärme i Sverige samt det allra 
lägsta priset i Västra Götaland. 

• Ingen prisjustering mot kund har skett 
under året.  

 

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital  
Belopp vid årets ingång enligt fastställd 
balansräkning 

200 000 5 000 0 23 960 

Belopp vid årets utgång 200 000 5 000 0 23 960 

     

Resultatdisposition      
Medel att disponera:     
Balanserat resultat 23 960    
 23 960    

Förslag till disposition: 23 960    

Balanseras i ny räkning 23 960    

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.  
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     Resultaträkning 

      

Belopp i Kronor   2018 2017 
  Not jan-dec jan-dec 
Rörelseintäkter       
Nettoomsättning  46 096 302 43 912 865 
Övriga intäkter  1 849 975 1 658 315 
Summa rörelseintäkter   47 946 277 45 571 180 
       
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter   -18 602 434 -14 592 531 
Övriga externa kostnader  -9 582 474 -9 718 527 
Personalkostnader 2,3 -6 206 626 -5 734 886 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -7 141 732 -6 946 214 
Övriga rörelsekostnader   -228 290 -341 457 
Summa rörelsekostnader   -41 761 557 -37 333 615 
      
Rörelseresultat   6 184 720 8 237 565 
       
Finansiella poster      
Ränteintäkter  8 250 4 694 
Räntekostnader  -1 740 -788 
Räntekostnader till Stenungsunds kommun  -1 245 600 -1 426 800 
Summa finansiella poster   -1 239 090 -1 422 894 
        
Resultat efter finansiella poster   4 945 631 6 814 671 
       
Bokslutsdispositioner      
Övriga bokslutsdispositioner   -4 937 138 -6 808 144 
Summa bokslutsdispositioner   -4 937 138 -6 808 144 
       
Resultat före skatt   8 493 6 527 
       
Skatter    
Skatt på årets resultat  -8 493 -6527 

Årets resultat   0 0 
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     Balansräkning 

Tillgångar     

Belopp i Kronor     
 Not 2018-12-31 2017-12-31 
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 4 6 267 832 6 685 070 
Maskiner och tekniska anläggningar 5 131 272 147 125 464 897 
Inventarier 6 531 408 452 751 
Pågående materiella nyanläggningar  7 0 202 747 
Summa materiella anläggningstillgångar  138 071 387 132 805 465 
    
Summa anläggningstillgångar  138 071 387 132 805 465 

     
Omsättningstillgångar     
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  672 652 528 173 
Summa varulager  672 652 528 173 
    
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  6 395 881  5 329 850 
Fordringar hos Stenungsunds kommun  5 958 711 4 923 749 
Övriga fordringar  1 806 629 77 001 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  311 168 447 474 
Summa kortfristiga fodringar  14 472 389 10 778 074 

     
Kassa och Bank    
Kassa och bank  0 0 
Summa kassa och bank  0 0 
    
Summa omsättningstillgångar  15 145 041 11 306 247 

     

Summa tillgångar  153 216 428 144 111 712 
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     Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Belopp i Kronor     
 Not 2018-12-31 2017-12-31 

Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  200 000 200 000 

Reservfond  5000 5 000 

Summa bundet eget kapital  205 000 205 000 

    

Fritt eget kapital     
Balanserat resultat  23 960 23 960 

Summa fritt eget kapital  23 960 23 960 

    

Summa eget kapital  228 960 228 960 

    

Obeskattade reserver     

Ackumulerade överavskrivningar  60 703 159 55 766 021 

Summa obeskattade reserver  60 703 159 55 766 021 

    

Långfristiga skulder     

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun  72 000 000 72 000 000 

Summa långfristiga skulder  72 000 000 72 000 000 

    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  6 230 019 2 932 305 

Övriga skulder  801 836 958 748 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  13 252 453 12 225 678 

Summa kortfristiga skulder  20 284 309 16 116 731 

     

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  153 216 428 144 111 712 
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    Kassaflödesanalys  
     

Belopp i Kronor  2018 2017 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  6 184 720 8 237 565 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  7 141 732 6 946 214 
Erhållen ränta mm  8 250 4 694 
Erlagd ränta   -1 247 340 -1 427 588 
Betald inkomstskatt  -7 830 -12 395 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
före förändringar av rörelsekapital  12 079 532 13 748 490 

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete  -144 479 -120 242 
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -1 066 031 -575 010 
Minskning(+)/ökning(-) av fodringar  -1 171 119 -198 038 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  3 297 714 -754 950 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  867 525 808 415 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  13 863 142 12 908 665 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av byggnader och mark 4 0 0 
Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar 5 -12 156 519 -7 312 191 
Förvärv av inventarier 6 -249 456 -171 300 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 7 0 -202 747 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -12 405 975 -7 686 238 

    
Finansieringsverksamheten    
Amortering långfristiga lån  0 -10 000 000 

    
Förändring av likvida medel  1 457 167 -4 777 573 
Likvida medel vid årets början  2 854 118 7 631 691 

    
Likvida medel vid årets slut (Inklusive koncernkonto)  4 311 285 2 854 118 
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 Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper   

 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovissningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 Materiella anläggningstillgångar  

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  Antal år 

 Byggnader och mark 25 år Fiberkanalisation 20 år 
 Bygge Perstorp 10 år Naturgas 10 år 
 Borealis utrustning 10 år Reservkraftaggregat 20 år 
 Teknik utrustning 10 år Panna 15 MW 20 år 
 Styrsystem 10 år Kulvertnät 50 år 
 Ställverk 15 år Borealis PE3 15 år 

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Medelantal anställda 2018 2017 

 Medelantal anställda   

 
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.   

 Medelantalet anställda har varit 8 7 
 varav kvinnor 3 2 
 varav män 5 5 

 
Not 3 Personal 2018 2017 
 Löner, ersättningar m.m.   
 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   
 har utgått med följande belopp:   
    
 Löner och ersättningar                                       4 056 123 3 925 261 

 Pensionskostnader 703 263 459 820 

 Sociala kostnader 1 447 240 1 349 805 

 Summa 6 206 626 5 734 886 
    

Noter till balansräkningen 
Not 4 Byggnader och mark 2018 2017 

 Ingående anskaffningsvärden  10 440 806 10 440 806 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 10 440 806 10 440 806 

    
 Ingående avskrivningar -3 755 736 -3 338 493 

 Årets avskrivningar -417 238 -417 243 

 Summa avskrivningar -4 172 974 -3 755 736 

    
 Utgående redovisat värde byggnader och mark 6 267 832 6 685 070 
    
Not 5 Maskiner och tekniska anläggningar 2018 2017 

 Ingående anskaffningsvärden 200 550 110 192 692 328 
 Anskaffat under året 12 360 945 7 857 782 

 Utrangerat under året -1 680 0 

 Summa anskaffningsvärde 212 909 375 200 550 110 

    
 Ingående avskrivningar -75 085 213 -68 687 231 

 Utrangeringar 1 680  
 Årets avskrivningar -6 553 696 -6 397 982 

 Summa avskrivningar -81 637 229 -75 085 213 

    
 Utgående redovisat värde maskiner och tekniska anläggningar 131 272 146 125 464 897 
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Not 6 Inventarier 2018 2017 
 Ingående anskaffningsvärde  2 920 329 2 451 148 
 Inköp 249 456 171 300 

 Avyttringar och utrangeringar -1 306 285 0 

 Summa anskaffningsvärde 1 863 500 2 622 448 

    
 Ingående avskrivningar -2 467 579 -2 038 708 
 Utrangeringar 1 306 285 0 

 Årets avskrivningar -170 798 -130 989 

 Summa avskrivningar -1 332 092 -2 169 697 

    
 Utgående redovisat värde inventarier 531 408 452 751 

    
Not 7 Pågående nya materiella anläggningar 2018 2017 

 Ingående nedlagda kostnader 202 747 545 591 
 Omklassificeringar -202 747 -342 844 
 Under året nedlagda kostnader 0 202 747 

    
 Utgående redovisat värde 0 202 747 

    

Övriga noter 
Not 8 Definition av nyckeltal   
 Soliditet Justerat eget kapital i procent till balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat kapital. 
 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig 

balansomslutning. 
 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, 
org.nr 556601–1895. 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds 
Energi och Miljö Aktiebolag för räkenskapsåret 2018.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig het 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolags 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö 
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av 
sidorna 1–7 men innefattar inte årsredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsats en att den andra informationen innehåll 
er en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 
har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

 
 
 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig 

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisions bevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag för räkenskapsåret 
2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö 
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på stor leken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att till se 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medels förvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 
 
 
 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

Granskningsrapport 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö AB, org.nr 556601–1895 
Till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för kännedom 

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2018. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen 
och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 

 

 

 

 

 

Göteborg den 22/2 2019 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Stenungsund den 18/2 2019 

Leif Johansson 
Av kommunfullmäktige  
utsedd lekmannarevisor 
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Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag 

Hantverkaregatan 32, 444 32 Stenungsund 

0303-73 10 00 | info@stenungsundsenergi.se 

www.stenungsundsenergi.se 

 

fjärrvärme på hemmaplan 

Fjärrvärme 

för en 

hållbar värld 

”Varje år används runt om i 
världen mycket mer resurser än 
vad planeten har att ge. Tack vare 
utbyggd fjärrvärme kan vi i 
Sverige ta vara på det som annars 
går till spillo, till exempel 
skogsavfall och värme från 
avfallsförbränning och industrier. 
Fjärrvärme hushåller med 
gemensamma resurser för att 
slippa låna av kommande 
generationer. 
 
 

All uppvärmning påverkar miljön. 
Genom framställning av värme i 
stora anläggningar med höga krav 
på säkerhet, verkningsgrad och 
effektiv rening, som förser hela 
samhällen med värme, blir 
påverkan på miljön betydligt 
mindre än om var och en haft 
egen uppvärmning. Det blir alltså 
mindre utsläpp och mindre 
energiförluster genom att gå 
samman och använda fjärrvärme 
som energikälla.” 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2019/177
2019-02-22

Anne-Margret Draganis Till Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 (ombudsinstruktioner) Stenungsundshem AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma följande instruktioner:

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs
 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2018 har inkommit till kommunen. 

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret
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Tjänsteskrivelse Dnr 2019/177
2019-02-22

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Årsredovisning för Stenungsundshem AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad revisor 
och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef 

152



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018

153



Förvaltningsberättelse 2018
Styrelsen och verkställande direktören för Stenungsundshem AB (556338-1325) avger härmed 
årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Uppgifter inom parentes avser verksamhetsåret 2017.

Stenungsundshem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Stenungsunds kommun. 
Enligt ägardirektivet är syftet och målsättningen för bolagets verksamhet att vara ett allmännyttigt 
bostadsföretag som ska främja utvecklingen av Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla 
attraktiva bostäder. Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktig hållbar utveckling - ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. 

Marknad och fastigheter
Efterfrågan på hyresrätter i Stenungsund är fortsatt mycket stark. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 
cirka 7 700 intresseanmälningar (7 800) från bostadssökande.  Uthyrningsgraden har under 2018 
varit 99,8 (99,9). Antalet lediga lägenheter uppgick per 2018-12-31 till 6 (3) och det endast på 
grund av renoveringar. Bostadshyrorna höjdes 1 januari 2018 med i genomsnitt 0,65 % över hela 
beståndet.  Uthyrningsbar area uppgick vid årets slut till 157 926 m2 (157 646) fördelat på 
136 009 m2 (136 084) bostadsarea, 19 009 m2 (18 654) lokalarea och 2 908 m2 (2 908) garagearea.
Antalet lägenheter per 2018-12-31 var 1 979 (1 980).

Stenungsundshem har fem lokalhyresavtal överstigande en miljon kronor per år:

Löptid till och med Hyra/år i 2018 års nivå
2019  1 680 tkr 
2020  9 000 tkr
2023  2 400 tkr  

Ekonomi och finans
Enligt ägardirektiv ska Stenungsundshem ha en stark och långsiktigt hållbar ekonomi med låg risk 
och arbeta affärsmässigt med ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv.

Resultat
Företaget redovisar för räkenskapsåret 2018 ett resultat före skatt på totalt 31 303 tkr (24 479). 
Resultatpåverkan av försäljningar av fastigheter, maskiner, inventarier och bostadsrätter har varit 
4 341 tkr (0), vilket innebär ett resultat av fastighetsrörelsen efter finansiella poster om 
26 962 tkr (24 479).

Intäkter
Hyresintäkterna uppgick till 171 020 tkr (170 104). Intäktsbortfallet till följd av vakanser och olika 
rabatter har ökat något och var under året 1 544 tkr (1 159). Uttryckt som andel av hyresintäkter vid 
full uthyrning, den så kallade ekonomiska vakansgraden, blev bortfallet 0,9 % (0,7).

Drift och underhåll
Planerade underhållsåtgärder har utförts för 23 982 tkr (28 799) eller 152 kr/m2 (183). 
Driftkostnaden uppgick till 80 554 tkr (75 572) eller 510 kr/m2 (479). 

Driftnetto
Driftnettot uppgick till 74 930 tkr (75 153) vilket motsvarar 474 kr/m2 (477).  Detta innebär en di-
rektavkastning beräknat på fastigheternas bedömda marknadsvärde från 2015 om 4,2 % (4,2).
Bolaget uppfyller därmed ägarkravet om minst 4,2 %.

Kassaflöde, finansiering och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 41 miljoner kronor (51). Investeringarna under år 
2018 var totalt 6,3 miljoner kronor (11,7). Dessutom har vi amorterat cirka 49 miljoner kronor (18). 
Likvida medel har minskat från 71 till 61 miljoner kronor.

Lån, räntor
Strategin har sedan nittiotalet varit att utnyttja räntemarginalen mellan långa och korta 
räntenivåer inom kontrollerade riskramar. De räntebärande skulderna var per 2018-12-31 totalt 
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459 269 tkr (508 570). Räntekostnaden uppgick till 8 156 tkr (9 991). Genomsnittlig låneränta under 
år 2018 var 1,69 % (1,93). Snitträntan per 2018-12-31 var 1,46 % (1,41). 

Fastighetslånens räntebindningstider fördelar sig per 2018-12-31 enligt nedan (tkr):

<   1 år 182 569 (186 050)
1 - 2 år   85 350   (81 240)
2 - 3 år   42 850   (87 530)
3 - 4 år 123 500   (29 250)
4 - 5 år   25 000 (124 500)
5 - 6 år           (-)             (-)
Totalt 459 269 (508 570)

2018-12-31 var 102 700 tkr (135 300) kopplade till styrräntan alternativt Stibor 90 dagars löptid. 
Genomsnittlig återstående räntebindningstid var vid samma tidpunkt 1,80 år (2,04). 

Under senare år har lån med säkerhet mot pantbrev refinansierats mot kommunal borgen. Den 
kommunala borgen uppgick per 2018-12-31 till 449 319 tkr (472 339) motsvarande 55,2 % (56,0) av 
fastigheternas bokförda värden och 97,8 % (92,9) av totala fastighetslånen.

Likviditet/soliditet
Likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 61 037 tkr (71 207). Den sista december fanns 
5 153 (15 429) tkr i Stenungsunds kommuns koncernkonto. Den synliga soliditeten har ökat till 
44 % (39).

Marknadsvärdering av fastigheterna
I september 2018 genomförde Sköldeberg Fastighetsvärdering värdering av samtliga fastigheter. 
Marknadens förutsättningar och investerarnas syn på fastighetsbranschen innebar att bolagets be-
dömda marknadsvärde ökade med 325 miljoner till cirka 2 125 miljoner krononor, jämfört med den 
värdering som gjordes under hösten 2015. De kvarvarande nio radhusen på Fridhem ligger inte med 
i denna värdering. Vid en jämförelse fastighet per fastighet var marknadsvärdet högre än bokfört 
värde i samtliga fall. Bolagets plan är att genomföra värdering av beståndet med två till tre årsin-
tervaller.

Risker
De två enskilt största risker som finns inom bostadsägandet är efterfrågan på orten, det vill säga 
vakansgrad/outhyrda lägenheter, samt ökade räntenivåer. För Stenungsundshems del minskar 
resultatet vid 1 % vakansgrad med cirka 1 726 tkr (1 713) och vid 1 % ränteuppgång minskar 
resultatet med cirka 1 825 tkr (1 860).

För 2019 räknar vi med fortsatt stark efterfrågan på bostäder och något högre räntenivåer. Hänsyn till 
detta är taget i 2019 års budget. En ytterligare riskfaktor är de senaste årens låga hyresökningar, där 
vi i de årliga förhandlingarna med hyresgästföreningen inte uppnått kompensation för utvecklingen 
av förvaltningskostnaderna.

Resultatprognos 2019
Styrelsen gör bedömningen att resultatet från fastighetsrörelsen blir cirka 25 miljoner kronor före 
skatt och 3,5 % direktavkastning på det idag bedömda marknadsvärdet. Detta motsvarar markna-
dens direktavkastningskrav för Stenungsund som ort (3,5 %), men inte det senast tagna beslutet i 
Stenungsund kommunstyrelse från september 2018 om 3,9 %.

Trygghet och socialt ansvar
Att skapa trygga och stabila bostadsområden är ett viktigt uppdrag från vår ägare och återfinns som 
en av punkterna i ägardirektivet. Trygghet är dessutom en av de avgörande frågorna för hur våra 
hyresgäster trivs med sitt boende.

Samverkan med andra aktörer är en nyckel. En samverkan som gett många konkreta resultat är 
Hasselbacken i utveckling – där kommun och hyresgästförening arbetar tillsammans med oss för att 
skapa attraktivitet och trivsel i vårt största bostadsområde Hasselbacken. 
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Denna samverkan har under åren bland annat lett till anläggningen av både en näridrottsplats och 
en skatepark, såväl som etablering av både vuxenutbildning och familjecentral i området.

Trygghetsvandringar bidrar också till att ha god kontroll på gårdar, gångtunnlar och mötesplatser. 
Under året har vi trygghetsvandrat både höst och vår i bostadsområdena, i samverkan med 
räddningstjänst, hyresgäster och kommun. Med vandringarna och synpunkterna från 
hyresgästenkäten som grund bedrivs hela tiden ett förbättringsarbete av bostadsområdets yttre 
miljö. Det kan handla om komplettering av belysning, beskärning av skymmande buskage och 
underhåll av gångstråk och tunnlar.

Som ett led i bolagets allmännyttiga uppdrag upplåter vi lägenheter till olika former av gruppboende, 
nyanlända flyktingar och hushåll med särskilda behov. Det går helt i linje med ägardirektivet om att 
erbjuda bostäder till alla oavsett ålder, ursprung och hushållstyp. 

Miljöarbete
Stenungsundshem har sedan tidigt nittiotal arbetat aktivt med miljöfrågan. Arbetet har bland 
annat lett till att företaget i enlighet med ägardirektivet, minskat miljöbelastningen av bolagets 
verksamhet genom energioptimering av samtliga fastigheter.

Under 2018 har Stenungsundshem startat arbetet med att ta fram ett nytt miljöledningssystem 
som ska tillämpas på hela organisationen, från administration till förvaltning och nyproduktion. 
Detta arbete är en förberedelse inför framtida certifiering av bolagets miljöarbete. Arbetet med 
miljöledningssystem är en del av miljöplanen, som sträcker sig fram till år 2020. Det övergripande 
syftet med planen är att minska företagets påverkan på miljön genom lägre förbrukning och hållbara val i 
vardagen. Ett av de övergripande målen är att på olika sätt ge hyresgästerna möjligheter till aktiva miljöval, vilket 
finns med som en tydlig del i bolagets ägardirektiv. Framtagande av ett nytt koncept för miljöhus, som 
möjliggör fler fraktioner och ett tryggare och mer trivsamt sätt att sortera sitt avfall, är ett exempel 
på projekt inom ramen för miljöplanen som startats upp under 2018.

Drift och förvaltning
En del av Stenungsundshems uppdrag enligt ägardirektivet är att utveckla attraktiva och 
långsiktigt hållbara bostadsområden. Ett viktigt verktyg är den tioåriga underhållsplan som styr 
insatserna i respektive fastigheter.

Satsningen på ökad trygghet i kombination med energisparande åtgärder har lett till att vi bytt ut och på 
samma gång förstärkt belysning i flera områden. Utvändig belysning, men även belysning i källare 
och trapphus, har bytts ut till LED-armaturer. I området Älvhem har renovering av tak och badrum 
upphandlats och påbörjats under hösten. Invändigt renoveras badrum och värmesystem, samtidigt 
som ventilationen förbättras. Utvändigt renoveras tak med ny underlagspapp, läkt och takpannor 
samt nya avvattningsplåtar. 

Satsningen på ökad trygghet i kombination med energisparande åtgärder har lett till att vi bytt ut 
och på samma gång förstärkt belysning i flera områden. Utvändig belysning, men även i källare och 
trapphus, har bytts ut till LED-armaturer.  
 
I området Älvhem har renovering av tak och badrum upphandlats och påbörjats under hösten. 
Invändigt renoveras badrum och värmesystem, samtidigt som ventilationen förbättras. Utvändigt 
renoveras tak med ny underlagspapp, läkt och takpannor samt nya avvattningsplåtar.  
 
Under övriga åtgärder kan nämnas att vi har lagat frostskadat tegel på fasaden på Snipan. På 
området Alfredsberg har vi bytt köksfläktar och anslutningsrör till imkanal. På delar av samma 
område har vi målat och fräschat upp utvändigt på fjärde våningen. På Keplers Gård har vi bytt 
entrédörrar och målat förråd och komplementbyggnader. På området Stenunge Strand har vi 
åtgärdat sättningsskador på gångstråk och vid entréer. Bland trivselskapande underhåll kan 
nämnas skapandet av en grillyta och tre nya altaner på Snipan. Vi har också utökat de populära 
boulebanorna på Stranden med en tredje bana. Promenadstråket allén har fått ny belysning.
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På reparationssidan har vi hanterat ett antal fukt- och vattenskador av olika art, främst i badrum. 
80 meter värmekulvert på Älvhem har bytts ut på grund av läckage. 

Organisation
Styrelse
Styrelsen för Stenungsundshem består av fem ledamöter med fem ersättare som samtliga 
utses av kommunfullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande. Enligt 
arbetsordningen för styrelsen har under 2018 hållits sex ordinarie styrelsemöten. 

Personal
Det enträgna arbetet med att leva våra värderingar i vardagen avspeglas i resultatet på höstens 
medarbetarundersökning. Resultatet, ett NMI (nöjd medarbetar index) på 88, är en siffra att vara 
riktigt stolt över, givet att snittsiffran för riket ligger på 70. Vi som arbetar på Stenungsundshem 
trivs på vår arbetsplats och är lojala ambassadörer som medverkar till ett positivt laddat 
varumärke.

Företagets tillsvidareanställda personal var vid årsskiftet 32 personer (33). Av dessa är 24 män (24) 
och 8 kvinnor (9). Medelåldern är 51 år (55). Under året har de samlade utbildningarna uppgått till 
552 timmar (758) eller 17 timmar per anställd (23). Sjukfrånvaron var 1,8 % (2,3) av totala antalet 
arbetsdagar. 

Nyproduktion och framtidsplaner
Stenungsunds kommun är en kommun som växer och enligt Stenungsundshems ägardirektiv ska 
bolaget bidra till regional tillväxt. Efterfrågan av fler bostäder i olika boendeformer är fortsatt om-
fattande och hyresrätter i synnerhet. Dessutom ser vi en viss stagnation i vår omflyttning, vilket 
innebär att färre lägenheter kommer ut på marknaden. Att kunna tillföra nya hyresrätter är därför 
en av de viktigaste frågorna för bolaget. Detta tillsammans med det överordnade ekonomiska an-
svaret innebär en verklig utmaning. Vi har därför under 2018 fokuserat på att hitta nya koncept för 
att underlätta möjligheten att få ner produktionskostnaden per kvadratmeter uthyrningsbar area. 
Avmattningen av den lönsamma bostadsrättsproduktionen i storstadsregionerna verkar avmattats 
något. Detta har medfört att byggbolagens byggkapacitet för allternativ produktion har lett till mer 
intresse för våra byggprojekt och vår möjlighet till fler leverantörer på orten.
Med vårt koncept tänk och ökade intresse från byggbolagen innebär det möjligheten att nå en mer 
optimal produktionskostnad, som i sin tur kan ge en lämplig hyresnivå.
 
Kommunens ”Vision 2035” innebär en tillväxt på 10 000 nya invånare fram till år 2035. Om vi ska 
leverera motsvarande den andel av den totala bostadsmarknaden vi har idag är vårt mål att produ-
cera 30 till 60 lägenheter per år under dessa år. 

Under 2018 har vi projekterat Doterödsvägen. Det har varit en lång resa, men välbehövlig då vi i 
projekteringen upptäckte att vi kan spara den befintliga grunden. Att återanvända material eller 
byggnadsdelar betyder att vi kan hålla nere kostnaderna och bidra till mindre miljöpåverkan. Här 
ska vi uppföra en modern byggnad i form av fyra lägenheter, med inflyttning under sista kvartalet 
2019. Dessa centrala lägenheter kommer att vara startskottet på en rad av nyproduktioner.

Under året gjorde vi ett omtag på Klaras Hus. Vi ville optimera byggnaden för att få så effektiva lägenheter 
som möjligt, med fokus på miljöhänsyn, yt- och kostnadsmässighet. De lägenhetstyper som vi plane-
rat för är ettor, tvåor och treor som kommer att stå klara under försommaren 2020.

Stenungsunds kommuns planarbete för Hasselhöjden har fortgått under året, och kommer upp för 
beslut i fullmäktige under våren 2019. Hela planområdet möjliggör nyproduktion av cirka 350 lägen-
heter i olika ägarformer samt ett äldreboende. Området lämpar sig väl för både förtätning och på-
byggnader. Att bygga på befintliga byggnader är relativt kostsamt, varför vi vid sidan om detaljpla-
nearbetet gjort en förstudie om var vi kan påbörja nyproduktion. Förstudien har lett till att vi kommer allt 
närmare en bra produktion av lägenheter i koncepthusform. Förstudien kommer att övergå i projek-
tering under våren 2019. Preliminärt kan vi uppföra en till tre byggnader, om 32 lägenheter i varje 
byggnad. Byggstart kan ske under 2020. Storleken på dessa lägenheter kommer att variera mellan 
ett, två och treor i första skedet. 
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Produktionen av bostäder på Solgårdsterrassen startade under året och under vårvintern gjuts 
grunderna till de kommande bostadsrätterna. Stenungsundshems del av Solgårdsterrassen innebär 
nyproduktion av hyresrätter. Här har vi arbetat intensivt under året för att komma fram till en pro-
duktionskostnad som kan ge en hyresnivå som marknaden är beredd att betala. Byggnaderna kom-
mer att uppföras som punkthus med 34 lägenheter i varje hus. I skrivande stund hålls arbetsmöten 
som under våren kommer att övergå i projekteringsstadiet. 

Ett annat projekt i planeringsfasen innebär byggnation av hyresrätter på den mark som ligger i 
anslutning till Kristinedalsskolan. Vi har för avsikt att begära att kommunen påbörjar detaljplane-
arbete för marken under 2019. Marken ägs av Stenungsunds kommun och huserar idag tillfälliga 
moduler för förskolverksamhet. 

En nyckel är att tidigt planera för framtida behov av bostäder. Det kan bland annat uppnås genom 
vårt nära samarbete med de olika kommunala verksamheterna. Stenungsundshem har också under 
året arbetat vidare med den grupp av medarbetare som tillsatts för att aktivt skapa nya bostadslä-
genheter i kommunen, den så kallade ”tidiga skeden”. Fokusområden är de områden som enligt ÖP 
(Översiktsplanen) är avsedda för bostadsändamål. Vi lägger stort fokus på detta arbete eftersom 
Stenungsund är en attraktiv kommun att bo och verka i, som både vill och kan fortsätta växa.

Vinstdisposition
 
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står bolagets ansamlade vinstmedel:

Balanserade vinstmedel    328 052 479 kr
Årets resultat      25 980 676 kr
      354 033 155 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition:
Utdelning motsvarande 14,81 kr per aktie         529 000 kr
I ny räkning balanseras    353 504 155 kr
       354 033 155 kr

Styrelsens yttrande till föreslagen vinstutdelning
Den föreslagna utdelningen per aktie påverkar inte bolagets soliditet nämnvärt. Soliditeten är väl 
över ägardirektivets minimum 20 % och, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs 
med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 
betryggande nivå. Föreslagen aktieutdelning uppgår till 1,48 % (1,51) av aktiekapitalet, vilket är 
högsta tillåtna enligt § 3 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879). 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. De föreslagna 
värdeöverföringarna kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap, 3 §, 2-3 st.
Utdelningen kommer att betalas ut senast 30 april 2019.
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Resultaträkning
Tkr Not 2018 2017

1
Nettoomsättning
Hyresintäkter 2 171 020 170 104
Övriga intäkter 3 16 243 12 821
Summa nettoomsättning 187 263 182 925

Fastighetskostnader
Driftkostnader 4 -80 554 -75 572
Underhållskostnader -23 982 -28 799
Fastighetsskatt -3 456 -3 401
Avskrivningar 5 -32 790 -33 338
Summa fastighetskostnader -140 782 -141 110

Bruttoresultat 46 481 41 815

Centrala administrations-
och försäljningskostnader 6 -6 995 -7 312
Avskrivningar 5 -27 -33

Rörelseresultat 7-11 39 459 34 470

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 169 89
Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -8 325 -10 080
Resultat efter finansiella poster 31 303 24 479

Skatt på årets resultat 14 -5 322 -5 427
Årets resultat 25 981 19 052
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Balansräkning
Tkr Not 2018 2017

1

Tillgångar 
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 16,28,29 814 402 843 042
Inventarier 17 2 697 2 405
Pågående ny- och ombyggnader 18 18 273 17 028
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 19 250 250
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 240 240
Fordringar hos koncernföretag 560 560
Summa anläggningstillgångar 836 422 863 525

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 591 203
Fordringar hos ägaren/kommunen 5 153 15 429
Övriga fordringar 4 230 5 587
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 2 617 808
Kassa och bank 55 884 55 778
Summa omsättningstillgångar 68 475 77 805

Summa tillgångar 904 897 941 330
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Tkr Not 2018 2017
1

Skulder och eget kapital  
Eget kapital
Bundet eget kapital 22

Aktiekapital 35 725 35 725
Reservfond 7 168 7 168
Summa bundet eget kapital 42 893 42 893

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 328 052 309 539
Årets resultat 25 981 19 052
Summa fritt eget kapital 354 033 328 591

Summa eget kapital 396 926 371 484

Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt 23 23 729 26 119
Summa avsättningar 23 729 26 119

Långfristiga skulder 24,26

Skulder till kreditinstitut 351 300 400 219
Summa långfristiga skulder 351 300 400 219

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24,26 107 969 108 351
Leverantörsskulder 605 3 380
Skulder till ägaren/kommunen 5 726 6 773
Skatteskulder 392 4 276
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 18 250 20 728
Summa kortfristiga skulder 132 942 143 508

Summa skulder och  eget kapital  904 897 941 330
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Rapport över eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserade Årets Totalt
Tkr kapital fond vinstmedel resultat eget kapital
Ingående eget kapital 2017-01-01 35 725 7 168 286 520 23 498 352 911
Disposition enligt bolagsstämmobeslut
Balanserade vinstmedel 23 498 -23 498 0
Utdelning -479 -479

Årets resultat 19 052 19 052

Utgående balans 2017-12-31 35 725 7 168 309 539 19 052 371 484

Ingående eget kapital 2018-01-01 35 725 7 168 309 539 19 052 371 484
Disposition enligt bolagsstämmobeslut
Balanserade vinstmedel 19 052 -19 052 0
Utdelning -539 -539

Årets resultat 25 981 25 981
Utgående balans 2018-12-31 35 725 7 168 328 052 25 981 396 926

Aktiekapitalet består utav 35 725 fria aktier med kvotvärde om 1 000 kr styck. 
Utdelning lämnades till ägaren i enlighet med not 15
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Kassaflödesanalys

Direkt metod (tkr)

Den löpande verksamheten 2018 2017
Inbetalningar från kunder 180 927 181 823
Utbetalningar till leverantörer och anställda -123 978 -113 540
Kassaflöde före betalda räntor och inkomstskatter 56 949 68 283

Erhållen ränta 169 89
Erlagd ränta -8 363 -10 404
Betald inkomstskatt -7 712 -7 153
Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 043 50 815

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 317 -11 672
Likvid vid försäljning av anläggningstillgångar/aktier 4 944 345
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 373 -11 327

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld -49 301 -18 491
Utbetald utdelning -539 -479
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -49 840 -18 970

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL
Likvida medel (inklusive koncernkonto) vid årets början 71 207 50 689
Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 043 50 815
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 373 -11 327
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -49 840 -18 970
Likvida medel vid årets utgång (inkl. koncernkonto) 61 037 71 207
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Redovisnings- och tilläggsupplysningar
Not 1. Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida
ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget i framtiden. Alla andra utgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Pågående arbeten
Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs internt nedlagd tid.
Projekt som är osäkra eller inte kommer fullföljas kostnadsförs löpande.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och 
ackumulerade avskrivningar fördelats på komponent. Individuell bedömning av komponentens återstående ekonomiska livslängd har bestämt
avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över
komponentens beräknade nyttjandeperiod.
Bolaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i komponent-
klasser varierar därför beroende på vilken komponent som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på komponentklasserna
medan underliggande komponent har en fast avskrivningstid baserad på teknisk livslängd.

Byggnadskomponent Livslängd år Livslängd år
Markanläggningar under mark 30-100 Ventilationssystem 25-50
Markanläggningar ytskikt 10-30 Värme och sanitet 20-50
Grundläggning, bärande stomme, trapphus mm 75-100 Styr och reglersystem 15-20
Tak (skal 1) 25-80 Elinstallationer 15-55
Ytterväggar (skal 2) 30-80 Brand och säkerhet 15-40
Fönster, dörrar, portar, takluckor etc. i skal 2 25-50 Transport och hiss 15-30
Kök med inredning (inkl. VVS och el ) 10-30 Komplementsbyggnader 30-35
Badrum Wc Tvättstugor 20-50 Lokalanpassningar 5-10
Invändigt bygg 20-75

Inventarier
Fordon och kontorsinventarier 5 år
Datorer och elektronisk utrustning 5 år

Hyres- och kundfordringar 
Hyres- och kundfordringar värderas till belopp varmed de beräknas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt

Inkomster 
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde
(fakturabelopp) om bolaget får ersättning i likvida medel direkt vid leverans.
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror sker så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkt.

Leasing
Bolagets hyreskontrakt utgör operationella leasingkontrakt och kontrakten avser i huvudsak uthyrning av bostäder
Endast en marginell del av bolagets hyreskontrakt är icke-uppsägningsbara. Intäkter från dessa redovisas i enlighet med ovan beskrivna 
principer för inkomster.
Bolaget hyr sitt verksamhetskontor vilket löper på tre år åt gången, årskostnad ca 1 miljon kronor. Nuvarande hyresperiod är uppsägningsbart 
senast sista mars för upphörande den sista december år 2020, annars förlängs avtalet med tre år.

Medelantal anställda
Medelantal anställda beräknas som antal arbetade timmar i förhållande till 1800 timmar per årsarbetare.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt
i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära
skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpningen av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt 
att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. 
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Not 2. Hyresintäkter

2018 2017
Bostäder 145 219 144 282
Lokaler 21 831 21 580
P-platser/Garage 5 514 5 401
Avgår outhyrda objekt/hyresrabatter
Bostäder -552 -358
Lokaler -530 -442
P-platser/Garage -462 -359
Summa hyresintäkter 171 020 170 104

Not 3. Övriga intäkter

2018 2017
Förvaltningsuppdrag Stenungsunds kommun 7 119 6 020
Försäljning kabel-tv 85 409
Ersättningar från hyresgäster 3 318 4 492
Försäljning fastigheter 1 671 -
Försäljning bostadsrätt 1 710 -
Uthyrning båtplatser 99 103
Försäkringsersättning 429 561
Övriga intäkter 1 812 1 236
Summa övriga intäkter 16 243 12 821

Not 4. Driftkostnader

2018 2017
Fastighetsskötsel och städ -23 218 -21 371
Reparationer -13 925 -11 229
Fastighetsel -4 240 -4 150
Vatten -5 461 -5 846
Renhållning -4 642 -4 140
Fjärrvärme -11 829 -11 681
Lokal administration -13 769 -13 281
Övriga driftkostnader -3 470 -3 874
Summa driftkostnader -80 554 -75 572

Not 5. Planenliga avskrivningar per funktion  
 Materiella anläggningstillgångar

Fastighets- Centrala admini- Total
kostnader strations och

försäljnings-
kostnader

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Byggnader och Markanläggningar
Årets avskrivningar -32 580 -33 085 - - -32 580 -33 085
Inventarier -210 -253 -27 -33 -237 -286
Summa planenliga avskrivningar -32 790 -33 338 -27 -33 -32 817 -33 371

Not 6. Försäljnings- och administrationskostnader

Företagets försäljningsaktiviteter bedrivs integrerat med den administrativa verksamheten varför kostnaderna för försäljning och administration redovisas
tillsammans. 

Not 7. Ersättningar till revisorer

2018 2017
Ernst & Young 137 174
( varav övrig tjänst/konsultationer 25 ( 39 ) )
Lekmannarevisorer 22 25
Summa ersättning för revisionstjänster 159 199

Not  8. Medelantalet anställda och fördelning 
på män och kvinnor

2018 2017
Antal Varav Antal Varav 

anställda män anställda män
34 75% 33 71%
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Not  9. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018 2017
Löner och Sociala Löner och Sociala 

andra kostnader andra kostnader
ersättningar (varav pen- ersättningar (varav pen-

sionskostn.) sionskostn.)
14 955 6 735 14 614 6 241

( 1 986 ) ( 1 650 )

Av bolagets pensionskostnader avser årets kostnad nuvarande VD 299 tkr ( 239 ). Vid uppsägning gäller ömsesidig uppsägningstid 6 månader. Om
bolaget säger upp verkställande direktör äger verkställande direktör rätt till ett avgångsvederlag om motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget
avräknas mot annan inkomst.

Not 10. Löner mm fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

2018 2017
Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga 
VD anställda  VD anställda
(varav tantiem (varav tantiem
mm) mm)

1 322 13 633 1 068 13 546
( - ) ( - )

Av styrelsen är 40 % kvinnor ( 40 ). I företagsledning är 20 % kvinnor ( 20 ).

Not 11. Sjukfrånvaro

2018 2017
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1,8% 2,3%
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukfrånvaro 0,0% 30,7%

Sjukfrånvaro för kvinnor 2,4% 5,9%
Sjukfrånvaro för män 1,7% 0,9%

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 1,3% 9,9%
Sjukfrånvaro för personal äldre än 50 år 2,1% 0,9%

Not 12. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017
Utdelning på andelar och aktier 2 2
Ränteintäkter från bank 107 -
Ränteintäkt från ägaren/kommunen - -
Ränteintäkter från hyresfordringar 60 87
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 169 89

Not 13. Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017
Räntor på fastighetslån -7 142 -8 856
Övrig finansiell kostnad -2 -
Borgensavgift Stenungsunds kommun -1 181 -1 224
Summa räntekostnader och liknande resultatposter -8 325 -10 080
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Not 14. Skatt på årets resultat

2018 2017
Aktuell skatt -7 712 -7 153
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 2 390 1 726
Summa skatt på årets resultat -5 322 -5 427

Redovisat resultat före skatt 31 303 24 479
Skatt redovisat resultat enligt gällande skattesats 22% -6 887 -5 386
Skatteeffekt av:
Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader -7 168 -7 279
Övriga ej avdragsgilla poster -30 -28
Skattemässiga avskrivningar på byggnader 5 454 5 457
Aktiverat skattemässigt underhåll 842 -
Återläggning bokförd vinst fastigheter 368 -
Ackumulerat återförd skattemässig avskrivning fastigheter -97 -
Skattemässig korrigering bokfört resultat avyttring fastighet -277 -
Bostadslånepost årets avdragsgilla del 83 83
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader byggnader
och mark bokförings- och skattemässiga värden 2 390 1 726
Redovisad skatt -5 322 -5 427

Effektiv skattesats 17,0% 22,2%
Den uppskjutna skatten uppkommer från skillnader mellan skattemässiga och bokföringsmässiga värden. Uppskjuten skattetsats är sänkt 
från 22,0 %  till 20,6 %. Något underskottsavdrag föreligger ej. Aktuell skattesats är 22,0 %. Aktuell skatt i förhållande till resultat före skatt blir 
lägre beroende på att K3 regelverket och skattereglerna skiljer sig åt vid komponentbyten som investeringsförs i bokföringen samt reducerad skattesats på
uppskjuten skatt. Annan bedömning görs vid skatteberäkningen varvid skatt på skattepliktig inkomst uppgår till 17,0 % ( 22,2 )

Not 15 Utdelning
Utdelning från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag får som högst uppgå till 1,48 % (1,51) av kontant tillskjutet aktiekapital. Utdelningstaket beräknas som
den genomsnittliga statslåneräntan för år 2018 plus en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga hälften av företagets resultat från föregående 
räkenskapsår. Begränsningen regleras i 3§ Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ( SFS 2010:879 ). 

Not 16. Byggnader och mark

2018 2017
Byggnader 
Ingående anskaffningsvärden 1 418 220 1 417 793
Försäljningar och utrangeringar -924 -
Omklassificeringar ( från pågående nyanläggningar till byggnader ) 4 509 427
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 421 805 1 418 220

Ingående nedskrivningar -1 210 -1 210
Nedskrivning sålda/utrangerade byggnader 117 -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 093 -1 210

Ingående avskrivningar -605 583 -572 678
Försäljningar och utrangeringar 296 -
Årets avskrivningar enligt plan -32 400 -32 905
Utgående ackumulerade avskrivningar -637 687 -605 583

Utgående bokfört värde byggnader 783 025 811 427

Mark
Ingående anskaffningsvärden 25 304 25 304
Årets försäljning mark -58 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark 25 246 25 304

Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden 6 753 6 753
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden markanläggningar 6 753 6 753

Ingående avskrivningar -442 -262
Årets avskrivning -180 -180
Utgående ackumulerade avskrivningar -622 -442

Utgående bokfört värde markanläggningar 6 131 6 311
Utgående bokfört värde byggnader och mark 814 402 843 042
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Vid en kollektiv värdering av företagets fastighetsbestånd år 1995 har en nedskrivning motsvarande 1 093 tkr ( 1 210 ) gjorts för mellanskillnaden mellan
anskaffningsvärde och då aktuellt marknadsvärde enligt extern värdering. Kvarvarande nedskrivning härrör sig till de fastigheter inom området Fridhem
Hallerna som successivt avyttras och upplöses därigenom med automatik. 
Bolagets hela fastighetsinnehav är beläget inom Stenungsunds kommun där bolaget svarar för ca 69 % av det totala antalet hyreslägenheter.
Skattemässigt restvärde inklusive mark uppgår till  696 201 tkr ( 720 849 ). Skattemässig avskrivning för år 2018 uppgår till 24 793 tkr ( 24 803 ),
vilket avser 2 % på skattemässigt anskaffningsvärde byggnad samt 5 % på skattemässigt anskaffningsvärde markanläggningar om
1 230 130 tkr ( 1 230 371 ) ( exklusive mark ).
Skattemässigt anskaffningsvärde exklusive mark är 198 428 tkr ( 194 602 ) lägre än bokföringsmässigt anskaffningsvärde, skillnaden uppstod i samband med 
ändrade skatteregler år 1993 samt direktavdrag på aktiverade underhållsåtgärder utförda under år 2013 - 2018. 
Kvarvarande skattmässig avskrivningstid är 27 år ( 28 ).

Not 17. Inventarier 

2018 2017
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 12 312 12 556
Nyanskaffningar under året 563 437
Försäljningar och utrangeringar -6527 -681
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 348 12 312

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -9 907 -9 984
Försäljningar och utrangeringar 6493 363
Årets avskrivningar enligt plan -237 -286
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 651 -9 907

Utgående bokfört värde 2 697 2 405

Not 18. Pågående nyanläggningar

2018 2017
Ingående bokfört värde pågående nyanläggningar 17 028 6 219
Under året nedlagda kostnader 5 754 11 236
Under året genomförda omklassificeringar -4 509 -427
Summa bokfört  värde pågående nyanläggningar 18 273 17 028

Not 19. Andelar i koncernföretag

Antal Kvot Andel Eget Resultat Bokfört
Namn aktier värde  % kapital värde
Solgårdsterrassen AB
org.nr 556908-4717 250 1 100 202 -3 250
Västra Götalands län, 
Stenungsunds kommun
Summa andelar i koncernföretag 250

Moderföretaget har inte upprättat koncernredovisning i enlighet med ÅRL 7 kap. 3 § då dotterbolaget anses vara av ringa betydelse.

Not 20. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Antal Nominellt Bokfört 
aktier/andelar värde värde

Ingående bokfört värde andra långfristiga värdepappersinnehav
Husbyggnadsvaror HBV Förening UPA 4 10 40
Stiftelsen Profil Stenungsund 1 200 200
Summa bokfört värde andra långfristiga värdepappersinnehav 240

Not 21. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018 2017
Förutbetald försäkringspremie 217 8
Återbäringsmedel HBV 152 260
Förskottsbetalda hyror 253 263
Förskottsbetald kabel-tv 66 73
Förskottsbetald årsavgift datalicenser 676 71
Förskottsbetalda hissar 1061 -
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 192 133
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 617 808
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Not 22. Konsolideringsfond

Bundet eget kapital uppgår till 42 893 tkr ( 42 893 ) varav kravet på konsolideringsfond om 7 135 tkr ( 7 135 ) är uppfyllt.

Not 23. Uppskjuten skattefordran/ uppskjuten skatteskuld

2018 2017
Uppskjuten skatteskuld till följd av kortfristiga fordringar 28 12
Uppskjuten skattefordran till följd av nedskriven balanslånepost -649 -776
Uppskjuten skatteskuld till följd av temporära skillnader byggnader 24 350 26 883
Summa uppskjuten skattefordran/ uppskjuten skatteskuld 23 729 26 119

Not 24. Skulder till kreditinstitut

Kapitalbindningens löptid Förfall Förfall senare Förfall
inom 1 år än 1 år men senast senare än 5 år

5 år efter balansdagen efter balansdagen
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Skulder till kreditinstitut 107 969 108 351 351 300 400 219 0 0
Summa skulder till kreditinstitut 107 969 108 351 351 300 400 219 0 0

Räntebindningens löptid Förfall Förfall senare Förfall
inom 1 år än 1 år men senast senare än 5 år

5 år efter balansdagen efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 182 569 186 050 276 700 322 520 0 0
Summa skulder till kreditinstitut 182 569 186 050 276 700 322 520 0 0

Säkerheter redovisas i not 26.

Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018 2017
Förskottsbetalda hyror 8 934 10 541
Upplupna semesterlöner 1 148 1 050
Upplupna sociala kostnader 1 211 1 133
Upplupna räntekostnader 608 646
Upplupna skötsel och städkostnader 729 595
Upplupna reparationskostnader 618 407
Upplupna taxekostnader 561 567
Upplupna ersättningar HLU 1 793 1 718
Upplupna kostnader underhåll 1 403 1 926
Upplupna kostnader pågående arbeten 284 1 285
Övriga upplupna driftkostnader och förutbetalda intäkter 961 860
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 250 20 728

Not 26. Ställda säkerheter 

Säkerheter 2018 2017
Fastighetsinteckningar 38 222 38 222
Summa säkerheter 38 222 38 222

Stenungsunds kommun har gått i borgen för företagets krediter med 449 319 tkr ( 472 339 ).

Not 27. Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser 2018 2017
Borgensförbindelse för Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation FASTIGO 297 299
Summa eventualförpliktelser 297 299

Not 28. Taxeringsvärden

2018 2017
Byggnader 828 902 820 789
Mark 227 041 226 353
Summa taxeringsvärden 1 055 943 1 047 142
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Femårsöversikt

2018 2017 2016 2015 2014
Förvaltat bestånd
Bostäder antal 1 979 1 980 1 980 1 980 1 949
Lokaler antal 236 184 180 180 169
Garage antal 535 535 534 534 533
P-platser antal 1 197 1 209 1 206 1 202 1 172

Bostadsarea m2 136 009 136 084 136 084 136 084 134 224
Lokalarea m2 19 009 18 654 18 531 18 524 18 413
Garagearea m2 2 908 2 908 2 902 2 902 2 896
Summa area, m2 157 926 157 646 157 517 157 510 155 533

Genomsnittshyror för bostäder
Kr/m2 1 065,94 1 058,33 1 049,76 1 038,43 1 021,24

Ekonomi (tkr)
Rörelseintäkter 187 263 182 925 183 017 175 345 173 764
Underhållskostnader  23 982 28 799 26 523 23 539 27 788
Driftkostnader 80 554 75 572 71 842 70 726 66 809
Finansiella intäkter 169 89 106 132 485
Räntekostnader 8 325 10 080 11 022 12 928 16 730
Avskrivningar 32 817 33 371 34 071 29 434 28 779
Återföring av tidigare års nedskrivning - - - -118 348 -
Fastighetsskatt 3 456 3 401 3 366 3 342 3 277
Årets resultat 25 981 19 052 23 498 114 617 18 939
Räntebärande lån 459 269 508 570 527 061 470 318 490 252
Låneskulder kr/m2 summa  yta 2 908 3 226 3 346 2 986 3 152
Eget kapital (inkl. reservationer) 396 926 371 484 375 931 424 977 311 296
Balansomslutning 904 897 941 330 962 148 959 831 838 566
Hyresbortfall, outhyrt/rabatter 1 544 1 159 1 197 1 559 1 640
Hyres-/kundförluster 282 132 240 273 121
Aktiekapital 35 725 35 725 35 725 35 725 35 725
Soliditet 1 43,9% 39,5% 37,6% 44,3% 37,1%
Likviditet 2 51,5% 54,2% 41,3% 44,2% 33,5%
Taxeringsvärden 1 055 943 1 055 943 1 047 142 977 116 959 272

* Anpassad efter K3 regelverket

1) Eget kapital 2) Omsättningstillgångar
Balansomslutning Kortfristiga skulder
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Fastighetsområden
Färdigställningsår, anskaffningsvärde byggnad och mark, värdeminskning, bokförda restvärden samt taxerings-
värde 2018-12-31 
Fastighetsområde Fastighets Värde           Anskaffningsvärde Värde- Bokfört Taxerings- Varav Bygg-

betäckning år Byggnad Mark minskning värde värde nadsvärde
(tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr)

Hällebäck 1974 72 633 1 400 45 762 28 271 75 660 58 750
Kopper 2:22
Kopper 2:23
Kopper 2:98

Alfredsberg 1992 194 270 2 200 104 571 91 899 118 605 97 194
Kopper 2:99
Kopper 5:1

Kristineberg 1966 70 499 2 000 51 241 21 258 80 384 62 400
Kopper 2:116
Kopper 6:1

Vita Hasselbacken 1970 86 426 2 600 54 965 34 061 117 447 91 468
Stenung 4:82
Stenung 4:83
Stenung 4:84
Stenung 4:85

Delsumma Hasselbacken 423 828 8 200 256 539 175 489 392 096 309 812
Kopper 1994 124 137 1 430 70 604 54 963 85 679 70 234

Kopper 2:7
Kopper 2:8
Kopper 2:9
Kopper 2:10
Kopper 2:11
Kopper 2:12

Älvhem 1979 36 207 174 20 439 15 942 57 135 45 156
Stenung 4:108
Stenung 4:172
Stenung 4:173

Keplers gård 1982 17 685 711 9 228 9 168 19 859 15 800
Stenung 2:119

Kolningsberget 1984 47 233 851 20 534 27 550 58 993 45 755
Stenung 2:106
Stenung 2:108
Stenung 2:136

Doteröd 1988 34 177 400 22 242 12 335 31 471 25 533
Stenung 3:223

Svenshögen 1982 22 482 330 9 525 13 287 16 257 12 320
Svenshögen 1:26
Svenshögen 1:103
Svenshögen 1:104
Svenshögen 1:133

Ödsmål 1986 14 260 217 6 303 8 174 13 483 9 066
Ödsmål-Berg 2:42
Ödsmål-Berg 2:99
Ödsmål-Berg 2:97

Smeden/Hallerna 1992 98 998 3 451 35 671 66 778 52 800 43 000
Kyrkenorum 5:16

Bergshöjden 2016 45 958 1 375 3 755 43 578
Kopper 2:298

Fridhem 1992 8 817 850 4 213 5 454 14 982 9 525
Kyrkenorum
3:61  - 3:95

Delsumma övriga bostadsområden 449 954 9 789 202 514 257 229 350 659 276 389
Jullen 1988 93 505 153 33 761 59 897 91 600 68 800

Stenung 2:228
Snipan 1989 83 385 1 798 28 670 56 513 73 297 56 981

Stenung 2:231
Slupen 1990 29 020 143 9 336 19 827 24 000 18 600

Stenung 2:233
Fregatten 1992 175 726 192 53 609 122 309 - -

Stenung 2:229
Briggen 1991 77 673 2 112 23 202 56 583 61 947 49 255

Stenung 2:230
Skonaren 1992 84 523 2 116 24 428 62 211 62 344 49 065

Stenung 2:232
Delsumma Stenunge Strand 543 832 6 514 173 006 377 340 313 188 242 701
Dagcentral Ödsmål Se Ödsmål 2 714 60 1 399 1 375 - -
Hasselgården Se Kristineberg 3 227 3 119 108 - -
Keplers gård daghem Se Keplers gård 5 003 278 2 825 2 456 - -
Mark Svenshögen Svenshögen 1:133 - 405 - 405 - -
Mark Stenunge Strand Stenungsund 2:31
Delsumma övrigt 10 944 743 7 343 4 344 - -
Summa total fastighetsområden 1 428 558 25 246 639 402 814 402 1 055 943 828 902
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Brev Dnr KS 2019/113
2019-02-24

Richard Brown

Anmälningsärende - Remittering av motion om förbud mot raketer 
och fyrverkerier i Stenungsunds kommun - Jimmy Lövgren (MP)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om förbud mot raketer och fyrverkerier inkommit från 
Jimmy Lövgren (MP). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Lövgren (MP) har den 31 januari inkommit med en motion där han vill förbjuda 
raketer och fyrverkerier i Stenungsunds kommun. Jimmy Lövgren (MP) menar att förbudet 
förhoppningsvis leder till ett hållbart nyårsfirande för människorna, djuren och miljön i 
Stenungsunds kommun. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-01-31
Skrivelse, 2019-02-24

STENUNGSUNDS KOMMUN
För kommunfullmäktiges presidium

Carola Granell (S) 
Ordförande i kommunfullmäktige
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Brev Dnr KS 2019/168
2019-02-24

Richard Brown

Anmälningsärende - Remittering av motion om arbetsskor till 
personalen inom vård och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
inkommit från Alexandra Odelsheim (S). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande 
remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) har den 18 februari inkommit med en motion där hon vill att 
kommunfullmäktige ger berörda utskott i uppdrag att utreda möjligheten till kostnadsfria 
arbetsskor till personalen inom vård och omsorg. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-02-18
Skrivelse, 2019-02-24

STENUNGSUNDS KOMMUN
För kommunfullmäktiges presidium

Carola Granell (S) 
Ordförande i kommunfullmäktige
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