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Förord  

Välfärdsbokslut 2011 är en sammanställning av tillgänglig data kring faktorer som påverkar 

och bestämmer hälsan samt livskvaliteten hos Stenungsunds kommuninvånare. Syftet är att ge 

en översiktlig beskrivning av hur folkhälsan ser ut i Stenungsund. 

De elva nationella folkhälsoområdena ligger som en ram kring text och data i föreliggande 

Välfärdsbokslut. Kring varje målområde finns en kort text som tydliggör innehållet inom 

respektive målområde. 

Tabeller, kurvor, staplar och text är hämtade från olika databaser, folkhälsoenkäten: Hälsa på 

lika villkor 2011 och verksamhetsberättelser från 2011. Intervjuer är gjorda med flera 

verksamhetschefer för tydliggörande av viss data. 

Vad som påverkar en befolknings hälsa och upplevelse av livskvalitet finns till stor del 

utanför det medicinska fältet, vilket innebär att huvuddelen av det 

hälsofrämjande/förebyggande arbetet bedrivs utanför själva sjukvården. 

Välfärdsbokslutet 2011 är menat att vara ett underlag för långsiktig planering och 

prioriteringar i det politiska arbetet men också som stöd i det vardagliga verksamhetsarbetet. 

Bokslutet vänder sig till beslutsfattare, verksamheter, organisationer, myndigheter, föreningar 

samt intresserad allmänhet. 

Stenungsund i april 2012 

 

Kerstin Ahlén  Susanne Gustafsson 

Utvecklingsledare Folkhälsa  Folkhälsovetare 

Stenungsunds kommun  Utredare  



Sammanfattning 

Basfakta 

 Befolkningen i Stenungsund ökade under år 2011 med 309 personer (1,3 %) 

 Årsskiftet 2011 har befolkningsantalet landat på 24 601 personer. 

 Stenungsund har ca 10 406 hushåll. Den genomsnittlige Stenungsundsbon är 40 år. 

 Det föddes 287 barn i Stenungsund år 2010. Födelseöverskottet för 2011 var 54 

personer; att jämföras med 2010 då födelseöverskottet var 108 personer. Innevånarna i 

Stenungsund lever längre än jämförbart med både länet samt riket. 

 Stenungsunds kommun har ett lägre antal runt 30 årsåldern än länet samt riket. 

 Norum och Stora höga är de områden som ökar mest i tillväxt, båda ökade med 2,0 % 

mellan 2009-2010. 

Delaktighet och inflytande 

 Ohälsan är tio gånger större i gruppen personer med funktionsnedsättning jämför med 

övriga befolkningen. Mer än en femtedel av befolkningen har en nedsatt funktion. Den 

samhälleliga kontexten har stor betydelse för den s.k. ”onödiga ohälsan”, den tredjedel 

av ohälsan hos funktionsnedsatta som beror på saker som vi kan påverka genom 

exempelvis större delaktighet och inflytande i samhället. 

 Stenungsund har ett rikt föreningsliv med 106 registrerade föreningar. Det finns ett 30 

tal olika idrottsföreningar, men också ett brett utbud av andra föreningar från kultur, 

vuxenföreningar till kyrkliga verksamheter. Två fritidsgårdar finns i kommunen, Stora 

Höga samt Hasselgården. Under 2010 hade de över elva tusen besökare. 

 De kommunala aktivitetslokalerna utnyttjas flitigt. Simskolorna har haft 1095 

inskrivna elever 2010 vilket är rekord. 366 barn i 9-10 års ålder har varit verksamma i 

Idrottsskolan. 

 Biblioteket hade 2010 ca 310 000 utlån, vilket är en gradvis minskning under de 

senaste åren. Genomsnittligt utlån fördelat på kommunens innevånare blir ca 13 lån 

per år. 

 Stenungsund har en jämvikt i efterfrågan och tillgång av boende i särskilda 

boendeformer. I dagsläget finns 179 platser, vilket för 2012 är lite i överkant. Dock 

kommer efterfrågan öka under de närmaste åren. 

 Kvinnojouren upplever ett ganska jämn antal hjälpsökande. Man samarbetar bl. a med 

IFO och Krismottagningen för kvinnor. Mörkertalet är stort och man räknar med att 

enbart vart femte brott anmäls när det gäller våld i nära relationer. 

 Seniordagen är en uppskattad årlig mötesplats för kommuninvånare, yrkesverksamma 

och frivillig organisationer.  



Ekonomiska och sociala förutsättningar 

 Stenungsund har en högre andel inkomsttagare med höga inkomster jämfört med länet 

samt riket.  

 Antalet personer som inte har tillgång till en kontantmarginal i Stenungsund har 

minskat från 20,9 % 2007 till 16,4 % 2011. Andelen kvinnor som inte har 

kontantmarginal är mer än dubbelt så hög jämför med männen. 

 Ny grupp hjälpsökande till försörjningsstödet är de som blivit utförsäkrade från 

Försäkringskassan samt de som står utan A-kassa. 

 Brottsligheten i kommunen ligger under såväl länet som riket, och den minskar. 2005 

var det 1260 anmälningar gällande våldsbrott, 2010 var det 791 stycken i kommunen. 

 Kvinnor och utrikesfödda känner sig mer otrygga och undviker alltmer att gå ut 

ensamma på kvällen. 2007 var det 31,3 % som kände sig rädda för att gå ut kvällstid, 

2011 hade det stigit till 35, 9 %. 

 Andelen män som blivit utsatta för kränkande behandling under den senaste 3 

månadersperioden har minskat. För kvinnorna har kränkningarna ökat. 

 I januari 2012 fick 210 hushåll försörjningsstöd i Stenungsund, vilket är den högsta 

andelen på fyra år. Av dem var det 35 hushåll där registerhållaren var i åldrarna 16-24 

år. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat, mellan 2009 och 2010 var det en 

ökning med 9,7 %. Mellan 2010 och 2011 en ökning med 10 %. 

 2011 var antalet nybesök till försörjningsstödet 330 stycken. Antalet varierar över året. 

 Vid Socialstyrelsens nationella mätning av bostadslösheten 2011 hade Stenungsund 13 

personer boende på vandrarhem eller härbärge. Man räknar med att 35 personer är 

bostadslösa i Stenungsund. Trenden visar på en ökning och en större svårighet att 

komma in på bostadsmarknaden. 

 Det finns många varianter på hemlöshet, IFO upplever att det får nya kategorier 

hjälpsökande som man inte sett hos dem förut. Personer som utförsäkrats för 

sjukförsäkringen, personer som hamnat utanför a-kassan, medelålders män som ej 

kommer in på bostadsmarknaden vid separation. 

 Det finns 40-45 ”sociala bostadskontrakt”. Jourlägenheten är oftast bebodd av en 

barnfamilj, och man ser ett behov av en utökning av jourlägenheter. Idag kan man 

behöva lösa dessa behov med exempelvis hotell eller vandrarhem.  

  



Trygga och goda uppväxtvillkor 

 Vid inskrivningen på Fröja mödrahälsovård rökte 8,3 %, vilket är en viss ökning från 

2006. I graviditetsvecka 32 så rökte 6, 8 % jämfört med 2006 då siffran var 4 %.  

 Vid inskrivningen på Fröja mödrahälsovård var antalet överviktiga 26,5 % och antalet 

med fetma 8 %, för de som födde barn 2011. Detta är något högre än regionen i 

stort.2006 var antalet överviktiga 24 % och antalet med fetma 10 %. 

 Andelen spädbarnsföräldrar som röker är högre än i länet och riket i stort när det gäller 

mammorna och i hushållet totalt. Papporna ligger under både län och rike. 

 4,6 % av kvinnorna hade ett riskbruk av alkohol före inskrivningen. 2,1 % betecknades 

ha ett beroende eller en hög risk. 

 Antalet barn som föds i kommunen med låg vikt är lägre jämfört med både länet samt 

riket. 2002-2004 medelvärdet för kommunen 44,4% jämfört med 2007-2009 då 

medelvärdet var 22,2%. 

 Amningsfrekvensen vid två månader har åter ökat och låg för 2009 på 89 %. 

 Tandhälsan för barn och unga är generellt sätt god i Stenungsund. 

 Behörigheten till gymnasieskolan är hög i kommunen. 95 % jämfört med 88 % för 

riket. 

 BUP hade under 2011 226 patienter från Stenungsund och Tjörn.  

 Besökarna till Ungdomsmottagningen fortsätter att stiga. Under 2011 hade man 3380 

besök jämfört med 2777 stycken 2007. Killarnas andel av besöken har under de 

senaste fem åren pendlat mellan 12-16 %. Ungdomsmottagningen är samlokaliserat 

med Ungdomsteamet och bildar Ungdomshälsan. Trycket har ökat på Ungdomshälsan, 

bl. a med högra andel som mår psykiskt dålig. Många av dessa mår sämre än 

mottagningen egentligen ska och kan hantera.  

 Trivseln i skolan fortsätter att vara bra, fyra av fem uppger att de trivs bra eller mycket 

bra i skolan. 5 % uppger att de trivs dåligt eller mycket dåligt. 

 Alla tjejer i årskurs åtta ska 2012-2013 erbjudas den evidensbaserade DISA- metoden 

(DinInreStyrkaAktiveras) i syfte att främja deras psykiska hälsa. Metoden innebär 10 

stycken gruppträffar för klassens samtliga tjejer. Under 2011 har handledare inom 

elevhälsa, ungdomshälsan och fritidsgården utbildats i metoden. 

  



Hälsa i arbetslivet  

 Åldergruppen med högst antal ohälsodagar per person och år är åldersgruppen 55-64 

år. Stenungsund ligger lägre jämfört med länet och riket i alla ålderkategorier förutom 

för kvinnor i åldrarna 20-24 år där kommunen ligger högre än både länet samt riket.  

 Stenungsund har en låg andel arbetssökande i alla kategorier jämför med både län 

samt riket. Jämför man med 2010 så ligger det på samma nivå eller har sjunkit. Antalet 

öppet arbetslösa 2011 är lågt, 339 stycken eller 2,2 % jämfört med riket som är 3,4 %. 

Antalet sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 2011 var 208 personer. 

 2011 låg antalet ungdomsarbetslösa i Stenungsund i åldrarna 18-24 år under både länet 

samt rikes genomsnittssiffror. Antalet arbetslösa ungdomar i program med 

aktivitetsstöd pendlade mellan 9,3 % (maj 2011), jämfört med 14,1 % (okt/nov 2011). 

Miljöer och produkter 

 Miljöfaktorer orsakar årligen sammanlagt mer än 8000 dödsfall och ett stort antal 

sjukhusinläggningar i Sverige. Därmed är det ett stort folkhälsoproblem. Det 

skadeförebyggande arbetet inom bostads- och fritidsmiljön är bristfällig och behöver 

utvecklas. Ett område med detta behov är fallolyckor gällande äldre. 

 1 av 20 individer som är 65 år eller äldre uppsöker varje år sjukhus för vård av en 

fallskada. Motsvarande siffra för 80+ är 1 av 10. Ofta innebär det långa och 

omfattande vårdinsatser. HSN4 har som mål att minska dessa olyckor. Kommunens 

årliga kostnad beräknas vara 32,3 miljoner. En satsning på att förebygga fallskador 

med 1500kr per invånare över 80 år (1,4 milj. Totalt) beräknas vara 

kostnadsbesparande för kommunen. 

 2008 gjordes en uppföljning av enkätundersökningen angående olägenheter från den 

petrokemiska industrin. Störningen av buller och lukt från industrin var i stort sett 

densamma. Oron för hälsopåverkan hade minskat, även störningen av trafikbuller hade 

minskat något. Rekommendationen är att fortsätta utveckla informationen till de 

kringboende för att minska oro och eventuell påverkan på livskvaliteten. En utbyggnad 

av den petrokemiska industrin och vad de kan medföra för olägenheter för 

omkringboende bör tas i beaktande när man tittar på dessa frågor. 

 Förekomsten av cancer och dess eventuella samband med industrin har undersökts och 

återrapporterades 2008. Antalet inträffade cancerfall under perioden 1974-2005 har 

jämförts med ett jämförbart område i västra Sverige. Det som stack ut var att 

levercancer samt lungcancer var något vanligare än väntat. Man bedömde det inte som 

sannolikt att ökningen har orsakats av utsläpp från industrin.  

 Enligt folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor har Allergier i åldersgruppen 16-84 år 

har rapporterats öka från 25,8 % 2007 till 29 % 2011.  



Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 53,1 % av kvinnorna i ålder 16-84 år och 49,8 % av männen rapporteras haft kontakt 

med sjukvården under den senaste tre månadersperioden.  

 Samverkansgrupp med fokus på livsstilsfrågor Viktiga barn har startats upp. 

Sjukgymnastiken, barnmedicin, dietist, elevhälsan samt folkhälsan samverkar för att 

utveckla bra insatser för de unga gällande rörelse, vikt och hälsa. 

 Psykisk ohälsa och värk ligger bakom tre fjärdedelar av sjuk- och 

aktivitetsersättningarna bland kvinnor, och två tredjedelar bland män. Vårdenheterna 

inom primärvården har fått ett utökat åtagande vid psykisk ohälsa/sjukdom, som gäller 

såväl barn, unga som vuxna. Remisser till öppenvårdspsykiatrin har ökat från att ha 

legat strax över 300 per år under de senaste åren till 395 stycken 2011. Även antalet 

besök till psykiatrin har ökat, framförallt under de senaste två åren.  

 Åldersgruppen 65-84 år är de som får högst andel antidepressiv medicin samt 

lugnande förskriven. Förskrivningen har även ökat i denna kategori. Det är en markant 

ökning (5 % 2007 mot 8,9 % 2011)i förskrivningen av lugnande till kvinnor i 

Stenungsund.  

 Antalet äldre med fler än tio läkemedel har ökat i Västra Götalandsregionen sedan 

2009. Äldres läkemedelsbehandling behöver ses över i syfte att minska läkemedels- 

relaterade problem. Detta mål utgör ett delmål i SIMBAs närvårdsplan ”Den nära 

vården 2011-2014”. SIMBA=Samverkan I vården i Mellersta Bohuslän och Ale. 

 Det finns ett stort mörkertal gällande suicidtankar och suicidförsök. I Stenungsund var 

andelen som rapporterart att de haft suicidtankar vi något tillfälle under det senast året, 

5,4 %. Det finns en tydlig socioekonomisk variation, och ett stort samband mellan 

ålder och kön. Högst rapporterad andel finns i grupperna som rapporterat sin hälsa 

som dålig (26 %), individer med sju/aktivitetsersättning (19 %), eller arbetslösa (17 

%). Motsvarande andel bland yrkesarbetande låg på 4 %. 

 Tandhälsan har förbättrats för stora delar av befolkningen under senare år. Det är dock 

viktigt att följa utvecklingen av de grupper som har en mer utsatt tandstatus. Ekonomi 

och hälsa i övrigt har stor betydelse här.  

Skydd mot smittspridning 

 Klamydia är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna i Sverige idag. 

Förekomsten har tredubblats under den senaste 10-årsperioden. Personer i åldrarna 15-

29 år stod år 2007 för 88 % av alla klamydiafall i Sverige. Under 2010 

uppmärksammades en kraftig ökning positiva klamydiasvar (12 % jämfört med 7 % 

2009)på Ungdomsmottagningen i Stenungsund. 2011 har man tagit fler klamydiaprov 

än något av fem föregående år, ändå har man 2011 lägst andel positiva svar, 5 %.   



Sexuell och reproduktiv hälsa 

 Kommunen låg under åren 2005-2009 över rikets abortgenomsnitt i åldersgrupperna 

15-19 samt 20-29 år. I de övriga låg man under rikets genomsnitt.  

 Kristinedalsskolan har blivit utsedd som modellskola för regionen gällande 

utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen Projektet är en samverkan mellan 

regionens HIV-enhet, GR:s pedagogiska centra och Kristinedalsskolan.  

Fysisk aktivitet 

 Regelbunden fysisk aktivitet har betydelse för vår hälsa, och motverkar effektivt våra 

vanligaste folksjukdomar. 30 minuters rask promenad fem dagar i veckan påverkar 

hälsan positivt på många sätt. 

 Andelen Stenungsundsbor som uppger att de rör sig minst 30 minuter per dag låg på 

66,1 % år 2007 och 64,7 % år 2011. 

 Aktivitetsparken med måndagscafé för Seniorer boende vi Stenungstorg, har blivit en 

uppskattad mötesplats för lätt fysisk aktivitet och gemenskap. 

 Det finns två hälsospår i Stenungsund, ett med start vid Stenungsunds vårdcentral och 

ett vid Hasselgården. Spåren ska främja vardagsmotionen och underlätta för 

människor att enkelt testa sin kondition med hjälp av sitt BMI och promenadens 

hastighet. Tavlor för avläsning av resultatet finns vid startpunkterna.  

 Hälsans stig ger människor möjlighet att ta en promenad i ett attraktivt gångstråk. 

Stigen är väl skyltad och det är lätt att se hur långt man vandrat. 

Matvanor och livsmedel 

 Våra kostvanor har i stora drag försämrats sedan 80-talet. Under de senaste två åren 

har man dock sett en viss förbättring. Vi äter dock fortfarande för lite frukt, grönsaker 

och fisk jämfört med vad livsmedelsverket rekommenderar.  

 Barn äter en hög andel godis, läsk och snacks. Undersökningar visar på att nästan en 

fjärdedel av energiintaget i åldersgrupperna 4,8 och 11 år kom från dessa produkter.  

 Enligt folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor bedöms den ha bra kostvanor som äter 

grönsaker och/eller frukt 3 gånger per dag eller oftare. 

 Andelen kvinnor med övervikt eller fetma ökar i Stenungsund. 2007 var 37,7 % 

överviktiga eller feta, 2011 var denna siffra uppe i 45,1 %. En högre andel av männen 

är överviktiga eller feta jämfört med kvinnorna. Trenden ligger dock stabilt runt 57 %. 

  



Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel 

 Trenden att unga tjejer tar över killarnas drogbeteende verkar hålla i sig. Andelen 

flickor som röker dagligen i årskurs 9 var i drogvaneundersökningen som 

genomfördes 2011 13 %. Andelen killar var så lågt att det ej gick att redovisa. För 

gymnasieeleverna har andelen ungdomar som röker minskat, speciellt bland de unga 

tjejerna. Snusning bland killar i årskurs 9 har minskat till hälften under en 

sexårsperiod. Det verkar ha blivit svårare att få tag på cigaretter.  

 Var fjärde ungdom i årskurs 9 dricker sig berusad en gång i månaden eller oftare. 

Föräldrar till ungdomar i årskurs 9 har blivit restriktivare med att erbjuda alkohol. 

Andelen intensivkonsumenter av alkohol bland män i årskurs 2 har minskat. Den är nu 

på samma nivå som tjejerna, drygt 40 %. (Intensivkonsument = 6 burkar folköl eller 4 

burkar starköl eller 18 cl starksprit vid ett och samma tillfälle, en gång/månad eller 

oftare). 

 Ungdomarna verkar inte räkna vattenpipa som rökning jämställd med cigaretter. 

Ungefär en tredjedel av ungdomarna i årskurs 9 har någon gång rökt vattenpipa.  

 Genomgående så har en högre andel tjejer jämfört med killar rapporterat om problem i 

samband med alkoholförtäring bland de som räknas som intensivkonsumenter. 

 Det är fortfarande få ungdomar som provat narkotika, andelen ligger på samma nivå 

som förra mätningen. Bland dem som provat är hasch och marijuana de vanligaste 

preparaten. Sniffning har rapporterats av en väldigt liten andel ungdomar.  

 Kvinnor i åldersgruppen 16-84 år med riskabla alkoholvanor har ökat från 5,5 % 2007 

till 10, 3 % 2011.  

 Kommunen har en lägre andel serveringstillstånd jämfört med både länet samt riket. 

Försäljningen på systembolaget är dock högre än både länet och riket.  

 Det alkoholrelaterade dödligheten i kommunen låg 2004-2008 lägre än både länet 

samt riket. Detta gällde både kvinnor och män. 

 Andelen rökare i ålder 16-84 har sjunkit (16 % 2007 mot 11,8 % 2011) i Stenungsund. 

Andelen snusare har ökat lite från 11,7 % 2007 till 12,6 % 2011. 

 En stor del av ungdomarna ägnar 15 timmar eller mer till datoranvändning. 12 % av 

killarna och 21 % av tjejerna i årskurs 9 rapporterar att deras Internet - användning har 

lett till problem för dem. 
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Övergripande mål och målområdena för folkhälsoarbetet 

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för 

folkhälsa. Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden, därför är det viktigt med 

gemensamma målområden som vägledning. De elva målområdena utgår från Regeringens 

proposition En förnyad folkhälsopolitik (prop.2007/08:110) 

Källa: Folkhälsoinstitutets hemsida 2012  
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Hälsans bestämningsfaktorer 

 
Figur: bearbetning efter original av Göran Dahlgren och Margret Whitehead (1991) 

Ett folkhälsostrategiskt förhållningssätt innebär att man utgår från och arbetar med de faktorer 

som bestämmer människors hälsa. Förhållningssättet åskådliggörs med modellen ovan, där 

solfjädern med hälsans bestämningsfaktorer visar att hälsofrågorna finns på olika nivåer och 

är en angelägenhet för såväl den enskilda människan som hela samhället.  

Vår ålder, vårt biologiska kön och det arv vi bär med oss är vad det är, men många andra 

faktorer går att påverka. Såväl livsvillkor som levnadsvanor inverkar på människors hälsa. 

Många faktorer är påverkbara via politiska beslut medan andra handlar om individens egna 

val. 

Stenungsund 
Stenungsund är idag en expanderande kustkommun. Möjlighet till boende nära havet och 

goda möjligheter till friluftsliv och rekreation gör att kommunen ständigt växer. Här finns 

även ett välutvecklat kultur- och föreningsliv. År 2011 var Stenungsund den kommun som 

växt näst snabbast i Västra Götalandsregionen, och har etablerat sig väl som pendlarkommun. 

Basfakta 

Befolkningen i Stenungsund ökade under år 2011 med 309 personer (1,3 %). 

Födelseöverskottet för 2011 var 54 personer; att jämföras med 2010 då födelseöverskottet var 

108 personer. Flyttningsöverskottet för 2011 var 253 personer, vilket kan jämföras med 2010 

då flyttningsöverskottet var 202 personer. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, Befolkningsprognos 

Stenungsunds kommun 2010-2015, 2012 

Sedan föregående välfärdsbokslut skrevs 2007, och fram tills 2011 har befolkningen i 

Stenungsund ökat med 1212 personer. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 
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Figur 1 Källa: Stenungsunds kommun, kommunfakta, SCB 

 Årsskiftet 2011 har befolkningsantalet landat på 24 601 personer. Stenungsund har ca 10 406 

hushåll. Den genomsnittlige Stenungsundsbon är 40,0 år (genomsnittet för riket är 41,1 år). 

Antalet födda barn har den senaste 5 års perioden legat relativt konstant bortsett från år 2008.  

Flyttningsnettot, antalet inflyttade minus antalet utflyttade, har ökat det senaste året till 202 

personer.  

Befolkningsutveckling 2006-2010 

Figur 2 Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2010- 2015 

Om man studerar förändringen i olika åldersgrupper under de senaste tre åren kan man se att 

gruppen 85 år och äldre har ökat med 18,5%. Åldersgruppen 20-24 ökar under motsvarande 

period med 16,7 %. Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2010-2015, 2012 

Befolkning per kommundel och åldersgrupp 2010 

Figur 3 Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2010- 2015  

Förtydligande: med cellen rest i tabellen ovan menas de personer som ännu inte är knutna till 

ett speciellt nyckelkodsområde. 

Befolkningen i Norum och Stora Höga fortsätter att öka jämfört med 2009. Ödsmål, som 

minskade något 2009, ökar i år med 51 invånare. Övriga kommundelar minskar något mot 

föregående år. 
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Figur4 Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, SCB, 2012 

Medellivslängd 2006 - 2010 

 

Figur 5 Källa: SCB, Befolkningsstatistik 

Befolkningsförändringar 2009-2010 per delområde 

 

Figur 6 Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2010 – 2015 

Prognos över folkmängdsutvecklingen 2010-2015 

Figur 7 Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2010 – 2015, 2012 

Mellan 2010 och 2015 prognostiseras kommunens befolkning öka från 24 292 till 25 

906invånare, en ökning med 1 614 personer (6,6 %). Prognosen visar ett mycket stigande tal 

individer i gruppen 65 år och äldre. Andelen avlidna beräknas även öka till följd av detta. 

Även antalet födda beräknas öka. 
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Figur 8 Källa: Stenungsunds kommuns Hemsida, SCB, 2012 

Åldersstruktur Stenungsunds kommun år 2010 

 

Figur 9 Källa: Kommunfakta 2011 Stenungsund, SCB, 2012 

Tydligaste trenden för Stenungsund jämfört med riket är ett tydligt lägre antal invånare, både 

kvinnor och män runt 30 årsåldern. Stenungsund har ett högre antal invånare i 

ålderskategorierna 40-50 år, och även högre antal barn jämfört med riket.  
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Invånare efter födelseland 2010 

 

Figur 10 Källa: SCB, Befolkningsstatistik 

 

Kostnader i kronor per invånare 2009 

  
Figur 11Källa: Kommunfakta 2011 Stenungsund, SCB 
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Födda barn per kvinna/man  

 

Figur 12 Källa: Kommunfakta 2011 Stenungsund, SCB 

Födda barn 

 

Figur 13 Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2010 – 2015 

Det föddes 287 barn i Stenungsund år 2010. 

Familjer efter antal barn 2010 

 
Figur 14 Källa: SCB, Befolkningsstatistik 
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Målområde 1 – Delaktighet och inflytande i samhället 
Delaktighet och inflytande i samhället är kärnfrågor för ett demokratiskt samhälle. På 

kommunal nivå har människor stor möjlighet att komma i kontakt med det offentliga genom 

exempelvis skola, barnomsorg, äldreomsorg, socialkontor. Det är en utmaning för 

kommunerna att skapa fungerande former av medborgerligt inflytande, som kan åstadkomma 

en känsla av möjlig påverkan för medborgarna. Denna typ av demokratisk kompetens och 

självförtroende som möjlighet till inflytande ger är positiv för folkhälsan.  

En brist på känsla av delaktighet och inflytande kan istället ge upplevelser av maktlösthet och 

känslor av utanförskap, vilket kan leda till negativa hälsoeffekter. Samband mellan låg 

demokratisk delaktighet och dålig upplevd hälsa sammanhänger även med en 

otrygghetskänsla i samhället. I samhällen med ett stort föreningsengagemang får man också 

ett positivare klimat, med en större tilltro till politiker, och en större tillit till sina 

medmänniskor. Källa: Statens folkhälsoinstitut, målområde 1, delaktighet och inflytande i samhället, 

kunskapsunderlag för folkhälsopolitiskrapport 2010 

Röstande i de olika valen 2010 

Figur 15 Källa: SCB, Befolkningsstatistik 

Funktionsnedsattas möjlighet till delaktighet i samhället 
Personer med funktionsnedsättning står för en mycket stor del av samhällets samlade ohälsa. 

Ohälsan är tio gånger större i denna grupp jämfört med gruppen personer utan 

funktionsnedsättning. Omkring 1,5 miljoner människor, eller mer än en femtedel av den 

svenska befolkningen i åldern 16–84 år, har en nedsatt funktion. Vissa delar av denna ohälsa 

kan förklaras med funktionsnedsättningen i sig. Dock har den samhälleliga kontexten som 

individen befinner sig i har stor betydelse för den ökade s.k. ”onödiga ohälsan”. Samband 

finns med kända bestämningsfaktorer såsom brist på inflytande, ekonomiska otrygghet, 

diskriminering och brist på tillgänglighet.  

Samhället har ett stort ansvar att inte göra människor med funktionsnedsättningar, 

funktionshindrade. Funktionshinder är inte något som en person har, utan något som uppstår i 

en miljö som inte är anpassad till funktionsnedsättningen och därmed blir funktionshindrande. 

Källa: Statens folkhälsoinstitut, målområde 1, delaktighet och inflytande i samhället, kunskapsunderlag för 

folkhälsopolitiskrapport 2010  
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I Stenungsunds kommun handlar tillgänglighet framförallt om tre saker. Fysisk tillgänglighet, 

tillgänglig information och kommunikation, samt ett bra bemötande. På kommunens hemsida 

kan man under tillgänglighet finna en tillgänglighetsdatabas där olika kommunala 

verksamhetslokaler är inlagda. Här kan man söka med betoning på en funktionsnedsättning, 

såsom exempelvis hörsel eller syn, och få fram information kring den specifika lokalen man 

önskar. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Fritiden som påverkansfaktor 
Kultur och fritidsaktiviteter medför en potentiell positiv hälsoeffekt på många olika plan. Det 

kan bl. a skapa delaktighet, och främja sociala nätverksbygganden. De socioekonomiska 

skillnader man ser i både utnyttjandet av kulturutbudet, men även i föräldraengagemanget i 

barnens fritidsaktiviteter är värt att belysa. Aktiviteter som ger förutsättningar för föräldrar, i 

alla socioekonomiska lägen bör uppmuntras. Källa: FHI 2012 

Föreningslivet i Stenungsund är stort, det finns 106 stycken registrerade föreningar. Det finns 

en bred spridning i olika former av aktiviteter för allt ifrån stora till små. Ett 30 tal olika 

idrottsföreningar inom varierade sporter. Det finns ett brett utbud av alltifrån vuxenföreningar, 

kulturföreningar till kyrkliga verksamheter. På kommunens hemsida finns det ett 

föreningsregister där man enkelt kan söka kontaktinformation. 

Den största ungdomsidrotten i kommunen är fotboll och som god tvåa kommer den 

organiserade delen av ridsporten. Ungdomsföreningarna hade under 2010, 5 474 registrerade 

medlemmar i åldern 7-20 år. Dessa har tillsammans utfört 175 252 ledarledda aktiviteter om 

minst en timma. 

Kommunens idrottshallar, gymnastiksalar och aktivitetslokaler har under året haft i stort sett 

alla träningstider uthyrda, och simhallen har haft 92 023 besökare. Simskolorna inomhus och 

utomhus har under året haft 1 095 inskrivna elever vilket är nytt rekord. Idrottsskolan som har 

sin bas i Sundahallen där 366 barn i åldrarna 9-10 år varit verksamma. 

Under telefonintervjuerna inom projektet ”Föräldrastöd A-Ö” som genomfördes hösten 2011 

framkom flera önskemål om att Idrottsskolan skulle utökas att gälla även äldre barn. 

Fritidspersonal har tidigare påpekat att detta kunde vara ett bra alternativ för att den fysiska 

aktiviteten ska fortgå längre upp i åldrarna.  

Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att barn och ungdomars fritidsaktiviteter finns med i 

tankarna kring detaljplanering. Kommunen har ett stort tryck på sina idrottsanläggningar och 

dess personal.  Utvecklandet av lokaler och verksamheter som finns är av stor betydelse. 

Behovet av att utveckla kommunens badplatser är tydligt, där framförallt Getskär har ett 

besöksantal som ständigt ökar. Viktigt är att skapa mötesplatser för de ungdomar som ej håller 

på med idrott. 

Antalet besök på fritidsgårdarna Stora Höga gården och Hasselbacken har under 2010 varit 

över elva tusen, vilket är en ökning från föregående år med två tusen besök.   
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Ungdomarna var flitiga besökare på de 10 drogfria ungdomsarrangemang som verksamheten 

anordnade. På båda fritidsgårdarna finns fullt utrustade replokaler och även inspelningsstudio.  

Källa: Stenungsunds kommuns årsredovisning 2010 

Antal 2008 2009 2010 

Badbesök, Sundahallen 92800 94700 92000 

Elever, simskola Sundahallen 621 755 818 

        

Registrerade föreningar 95 76 74 

 varav bidragsberättigade 48 48 51 

 varav med anläggningsstöd 22 22 23 

        

LOK- aktiviteter (lokalt 

aktivitetsstöd) 173000 168300 175000 

Besök på fritidsgårdar 8900 9700 11600 

Figur16 Källa: Stenungsund kommuns  årsredovisning 2010 

Låntagare i kommunala bibliotek 

Bibliotekets tillgänglighet är en viktig faktor för att kunna ge bra service till medborgarna. En 

minskning i bibliotekets öppettider har skett sedan föregående välfärdsbokslut. Idag har 

biblioteket öppet 6 dagar i veckan september – maj, och 5 dagar i veckan resterande tid på 

året. Bokbussen besöker områden spridda runt om i kommunen med stopp på bl. a förskolor, 

skolor och arbetsplatser. Alla medborgare är välkomna att besöka bokbussen vid alla 

hållplatser som finns anslagna på deras hemsida. Antalet lån per kommuninvånare och år 

sjunker något, men är fortfarande på en hög nivå om man jämför till genomsnittet i hela riket. 

Källa: Om Stenungsunds bibliotek, fakta, och statistik. Årsredovisning, Stenungsund 2010 

Antal 2008 2009 2010 

Kulturhuset       

Antal besök 431 030 421 967 384 452 

Antal besök/dag 1200 1172 1067 

Antal arrangemang 228 250 311 

Antal utställningar 13 12 13 

Antal besökare/arr o uts. 33 202 43 568 41 094 
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 Forts. från föregående sida       

 Antal  2008  2009  2010  

Biblioteket       

Antal besök 209 600 215 200 205 100 

Antal utlån 316 800 312 100 308 300 

Antal utlån/invånare 13,4 13,1 

Prel 

12,9 

Figur 17 Källa: Stenungsunds kommuns årsredovisning 2010 

Biblioteksstatistik  

 
Figur 18 Källa: Om Stenungsunds bibliotek, fakta och statistik 

Biblioteket ska inspirera till läsning och kulturupplevelser. Genom ett uppsökande arbete vill 

man väcka läslust och erbjuda möten med bra litteratur till barn och unga. Litteraturen ska 

finnas tillgänglig för alla. Oberoende av behov av olika former av litteratur, ljudböcker eller 

möjlighet att finna böcker på sitt eget modersmål. 

Projekt som pågår på Biblioteket är bl. a en bokgåva till alla nyfödda barn, De små barnens 

bok. Alla nyfödda barn i Västra Götaland får ett presentkort på BVC som innebär att de kan 

gå till biblioteket och hämta ut denna bok. När barnen fyller 5 år bjuds de in till biblioteket 

där bibliotekarien berättar en saga och de får för närvarnade boken ”Barnets andra bok”. I 

samarbete med statens kulturråd delar man ut en bok till alla elever i årskurs ett. Syftet är att 

väcka läslusten hos barnen.  

Under 2006 startade ett projekt kallat Media 2006 av Kultur i Väst. Det har inneburit nya 

former för det regionala mediestödet. Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 

bildade en gemensam arbetsgrupp för mediesamarbete. Projektet har utvecklats på ett positivt 

sätt och har också skapat förutsättningar för ett ökat samarbete inom flera områden. Nu vill 

man fördjupa samarbetet, som omfattar exempelvis en gemensam webbplats med möjligheter 

till samsökning och exponering av gemensamt utbud. Lärmiljöer för vuxnas lärande, 

programverksamhet, upphandling och inköp och marknadsföring.  

Källa: Om Stenungsunds bibliotek, fakta och statistik 
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Kulturskolan 
Kulturskolan utbildar unga i musik och andra konstformer. De senaste åren har Kulturskolan 

genomgått stora förändringar där utbudet förändrats och ett samarbete inletts med 

Studieförbundet Vuxenskolan och Medborgarskolan. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Anhörigstöd 
Det finns en anhörigkonsulent som finns tillgänglig för rådgivning och stöttning för alla 

anhöriga som stödjer eller vårdar någon närstående.  Service riktar sig till dem som har en 

anhörig som har långvarig somatisk eller psykiatrisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk 

eller är äldre. Anhörigkonsulenten kan bl. a bistå med information om olika stödformer, 

kontakt med frivilligorganisationer och föreningar. Kontakten är kostnadsfri.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Daglig verksamhet – kringlan/slupen 
Det finns två dagverksamheter för äldre i Stenungsund som är öppna på vardagar. 

Dagverksamheten riktar sig till äldre och funktionshindrade med behov av stöd, kontakt, och 

social gemenskap. Målsättningen med verksamheten är att bevara och stimulera gästernas 

intressen, få en trevlig och meningsfull vardag i gemenskap och trygghet med andra. Hit kan 

man få komma efter ett beslut från en biståndshandläggare.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Boenden  
Om tjugo år beräknar SCB att andelen äldre över 80 år kommer att vara dubbelt så stor som 

idag i Sverige. Idag bor hälften av landets 65+ innevånare i boenden med bristande 

tillgänglighet. Den nya generationens äldre kan komma att efterfråga andra former av 

boenden än tidigare generationer. Högre inkomster och utbildning har medfört bättre hälsa, 

ökad medellivslängd samt en mer aktiv livsstil.  

I Stenungsund råder idag en jämvikt på efterfrågan och tillgång av särskilda boendeformer för 

äldre. I dagsläget finns det 179 stycken om man ligger lite i överkant inför 2012.  Andelen 

som är i ålder 65+ är 17,6 % som ligger lägre än regionens andelstal på 18,3%. Dock beräknas 

man ha en brist på platser inom en femårsperiod. Trenden verkar vara att man bor hemma 

längre idag, och därmed har ett större vårdbehov när man flyttar in på ett äldreboende.  

Källa: Äldreomsorgen Stenungsund 2012, Bo bra på äldre dar. Hjälpmedelsinstitutet 2012 

Tallåsen/Hällebäck 
Det finns två särskilda boenden för äldre Tallåsen som ligger centralt i Stenungsund samt 

Hällebäck som ligger i området Hasselbacken. När behovet av vård och omsorg inte längre 

kan tillgodoses i det egna hemmet finns möjlighet att ansöka om en lägenhet på ett särskilt 

boende. Det kan vara fysiskt eller psykiskt nedsatt förmåga och hälsa som gör att man har 

behov av tillsyn och omsorg dygnet runt. På dessa boenden finns både omvårdnads- och 

demensboende. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012  
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Ungbo  
Ungbo är en boendeform i Stenungsund för ungdomar mellan 16 och 20 år med psykosociala 

problem och relationssvårigheter - faktorer som innebär att man inte kan bo kvar i sin 

hemmiljö. Det finns 5 platser samt en jourplats. Verksamheten har funnits sedan 1996 och är 

nu väl etablerad. Ungbo startades för att IFO såg ett ökat behov av alternativ till renodlade 

behandlingshem och familjehemsplaceringar för unga människor. I dagsläget (2012) är 

platstillgången jämförbar med behovet, men man ser ett ökat behov inom några år.  

En grupp med behov av en annan boendeform är de personer som passar in i 

målgruppsbeskrivningen för Ungbo, men som även har en Aspergerproblematik. 

Kombinationen med att bo i ett kollektiv, har de olika typerna av problematik som 

ungdomarna har generellt samt ha diagnosen Asperger blir tufft för ungdomarna att hantera. 

Det blir lätt konflikter av att man har svårigheter att förstå varandra och se varandras behov. 

Stenungsunds kommun avsätter resurser för att göra det möjligt för ungdomarna att bo kvar i 

sin hemkommun och behålla kontakten med familj och vänner. Syftet är att tillgodose 

ungdomarnas behov. På så sätt skapas de förutsättningar som krävs för en gynnsam 

utveckling. Källa: Ungdomsteamet, Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Familjerådgivning 
Familjerådgivningen är en lagstadgad rättighet för varje kommuninvånare och har som mål att 

bidra till goda familjerelationer. Familjerådgivningen har parbehandling som specialitet och 

erbjuder kvalificerad samtalsbehandling vid svårigheter i den nära relationen, som en 

möjlighet att förbättra och reparera förhållandet.  

Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt 

föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn. Familjerådgivningen har 

barnets behov i fokus i sitt arbete. Familjerådgivningen är en samverkan mellan Stenungsund, 

Tjörn och Orust och finns till för alla deras medborgare.  Verksamheten omgärdas av sträng 

sekretess, man kan vara anonym och mottagningen ligger i en lokal avskiljd från andra 

kommunala verksamheter. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Kristeam – POSOM 
POSOM står för "Psykiskt Och Socialt Omhändertagande” vid olyckor och katastrofer" och 

funktionen aktiveras endast då samhällets ordinarie resurser inte räcker till.  

Vid en krissituation skall POSOM alltså fungera som ett komplement till ordinarie resurser i 

den aktuella kris/katastrofsituationen. POSOM-organisationen i Stenungsund består av en 

stab, en ledningsgrupp och ett antal resurspersoner. Ledningsfunktionen för POSOM ligger 

hos socialchefen för Individ och familjeomsorg. 

Staben består av representanter från Individ och familjeomsorg, Primärvård och 

Barnomsorg/Grundskola. I ledningsgruppen finns representanter från Individ och 

familjeomsorg, Barnomsorg/Grundskola, Räddningstjänst, Vård och äldreomsorg, Svenska 

Kyrkan, Primärvården, Psykiatrin, Polisen och Petrokemiindustrin. 
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Resurspersonerna skall kunna och vilja arbeta efter vad situationen kräver. Det kan t.ex. 

innebära att ta hand om drabbade personer utan fysiska skador, upprätta stödcenter, eller 

bemanna jourtelefon. POSOM kan enbart aktiveras av kommunens högsta ledning eller 

räddningstjänsten (SOS). Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Våld i nära relationer 
Området Våld i nära relationer är ett inriktningsområde i Folkhälsorådets verksamhetsplan 

för 2012. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Fokus ligger på att tidigt uppmärksamma och hjälpa de kommuninvånare som lever med 

våldet i sin vardag. Våld i nära relationer kan drabba vem som helst och det tar sig uttryck på 

många olika sätt. Det kan gälla rent fysiskt våld. Psykologiskt kan det inbegripa hot, verbala 

kränkningar, isolering eller kontroll av olika slag. Sexuellt kan det innebära att tvingas delta 

eller se på sexuella hanadlingar emot sin vilja. Eller ekonomiskt genom hot, begränsningar av 

gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.  

Enligt Brottsförebygganderådet:s (Brå) nationella trygghetsundersökning så är kvinnor i 

åldern 20-44 år mest utsatta för denna typ av våld. Mörkertalet är stort och man uppskattar att 

enbart vart femte brott anmäls.  

Källa: Våld i nära relationer, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) 

2012 

I Stenungsund gick IFO:s Kvinnofridssamordnare under våren 2011 i pension. Ingen ny 

tillsättning av denna position har i dagsläget mars 2012 gjorts. Det kommunövergripande 

arbetet kring frågan behöver fortsätta att samordnas. Kommunerna Stenungsund, Tjörn och 

Orust kommer att samordna detta arbete genom en ansökan till Socialstyrelsen om 

samverkans- och utvecklingsmedel. Källa: Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2011, Folkhälsorådets 

verksamhetsplan 2012 

Våld i nära relationer är en fråga som berör alla verksamheter i en kommun. Då de berör alla, 

gammal som ung, lågutbildad som högutbildad. Rätten att inte utsättas för våld är i grunden 

en fråga om demokrati och grundläggande rättigheter. 2007 beslutade regeringen om en 

handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och 

våld i samkönade relationer. Det inbegrep bl. a bättre samverkan, mer förebyggande arbete 

och ett ökat skydd för de våldsutsatta, men även mer insatser för dem som slår.  

Källa: Mot våld och förtryck. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i 

samkönade relationer. Regeringskansliet. Stockholm. 2009 

Kvinnojour  
Kvinnojouren finns för att ge stöd och trygghet till kvinnor i utsatta situationer som präglas av 

våld av olika slag. De kan erbjuda stödsamtal, hjälp vid kontakter med myndigheter, skyddat 

boende. Allt av enbart kvinnlig personal samt ideella jourkvinnor. Verksamheten är en ideell, 

partipolitisk och religiöst obunden förening som arbetar under sekretess och tystnadsplikt.  

Under 2011 hade man totalt 13 kvinnor boendes i verksamheten, 208 vårddygn. 3 barn under 

142 dygn. 8 av kvinnorna var från Stenungsund och de var där totalt 208 dygn, 2 barn i 112 
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dygn totalt. Man har ett ganska jämnt antal hjälpsökande över åren. Upplever färre antal barn 

mot föregående år. 14 besök och 117 telefonsamtal. Källa: Kvinnojouren Stenungsund, 2012 

Krismottagningen för kvinnor 

Krismottagningen vänder sig till alla kvinnor i Stenungsund, Tjörn och på Orust som behöver 

hjälp av de sig vidare ur svårigheter i nära relationer. Det finns ett brett spann hos besökarna. 

Allt ifrån konflikter i familjen, otrohet, förluster, eller arbetslöshet kan göra att man behöver 

stöttning utifrån. Krismottagningen hjälper även till när det gäller våld i nära relationer och 

har även en hög prioritet på barnens behov.  

Förtur till mottagningen har de som väntar barn, de med små barn under tre år eller när våld 

förekommit. Personalen är utbildade socionomer och psykologer och verksamheten omgärdas 

av sträng sekretess och ingen journalföring. Besökarna kan vara anonyma. Lokalen ligger 

avskiljt från andra kommunala verksamheter.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Krismottagningen för män 

Krismottagningen vänder sig till män som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som 

berör de nära relationerna. Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan man 

behöva professionell hjälp. Det kan handla om konflikter inom familjen, svårigheter i 

föräldrarollen, separation eller otrohet. Yttre påfrestningar som arbetslöshet eller sjukdom kan 

också påverka relationerna med andra. Långvariga olösta konflikter mellan de vuxna skapar 

otrygghet hos barn. Man vill nå även nå de män som har problem med aggressivitet, har 

använt eller använder våld, eller själv blivit utsatta för våld av något slag. 

Mottagningen planerar att starta upp en icke-våldscirkel för män som vill ha hjälp att lära sig 

hantera sin ilska. Förtur till mottagningen har de som väntar barn, de med små barn under tre 

år eller när våld förekommit. Personalen är utbildade socionomer och psykologer och 

verksamheten omgärdas av sträng sekretess och ingen journalföring. Besökarna kan vara 

anonyma. Lokalen ligger avskiljt från andra kommunala verksamheter.  

 Källa: Stenungsunds kommuns Hemsida, 2012 

Seniordag på kulturhuset 
Seniordagen på kulturhuset är en uppskattad årlig mötesplats för kommuninvånare, 

yrkesverksamma, frivillig organisationer och idéburna organisationer. Många olika 

verksamheter brukar delta, intressanta ämnen diskuteras och föreläsning brukar hållas. Ett 

femtiotal informationsbord och utställare fanns med 2011. Fokus ligger på det hälsofrämjande 

perspektivet, också i föreläsningarnas innehåll. 2011 var det ca 400 besökare. Källa: 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2011 

Livslotsen 
Livslotsen är en sammanställning över var individer kan vända sig när de behöver råd och 

stöd i olika frågor. Broschyren innehåller telefonnummer och webbadresser som kan behövas 

"när livet gungar". Livslotsen finns att hämta i Kommunhusets reception och Kulturhuset. 

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 
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Målområde 2 – Ekonomiska och sociala förutsättningar 
Ekonomiska och sociala trygghet tillhör det mest grundläggande samhälleliga 

förutsättningarna för människors hälsa. Sysselsättning och möjlighet till arbete är centrala för 

vårt välbefinnande. Det finns starka samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Även 

sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa är väl belagt.  

De sociala skillnaderna som fortfarande uppvisar sig är bl. a, andelen med självrapporterad 

ohälsa är högre bland dem med låg utbildningsnivå. Källa: Folkhälsorapport 2009 

 

Befolkning efter utbildningsnivå 2010 

 

Figur 19 Källa: Kommunfakta 2011 Stenungsund, SCB 

Hög/Låginkomsttagare 
Stenungsund har en högre andel inkomsttagare med höga inkomster jämfört med både länet 

samt riket. Andelen kvinnliga höginkomsttagare är 13 %, jämfört med 39 % av männen. 

Medelvärdet för andelen kvinnliga höginkomsttagare i riket är 12 % jämfört med männens 

28 %.  

Hög- & låginkomsttagare 2009 

 

Figur 20 Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret  

Definition: Med låginkomsttagare räknas de inkomsttagare som ligger under den sammanräknade inkomsten för 

de 20 procent som har lägst inkomst i riket. Med höginkomsttagare räknas de inkomsttagare som ligger över den 

sammanräknade inkomsten för de 20 procent som har högst inkomst i riket.  
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Familjer med låga inkomster och/eller försörjningsstöd 
Det finns ett mycket tydligt samband mellan ekonomiska resurser och hälsa, där varje ökning 

av disponibel inkomst också är förknippat med ökad hälsa. Klara samband finns också till att 

sämre ekonomiska förhållanden leder till mindre kontroll över sitt liv, vilket kan ha negativa 

effekter på hälsan.  

Andelen personer som inte har tillgång till en kontantmarginal (möjligheten att kunna skaffa 

fram 15000 kr inom en vecka vid behov) har minskat i Stenungsund från 20,9 % 2007 mot 

16,4 % 2011.  Dock är det fortfarande en tydlig skillnad mellan könen. Andelen kvinnor som 

ej har tillgång till kontantmarginal i Stenungsund är 21,9 %, jämfört med männen vars andel 

är 10,3 % 2011. Fler bland dem med funktionsnedsättning saknar kontantmarginal, 32 % 

jämfört med 17,5 % i den övriga befolkningen. Personer med funktionsnedsättning är även 

oftare låginkomsttagare jämfört med dem utan funktionsnedsättning.  

Källa: Hälsa på lika villkor, 2011, FHI 

Familjer med låga inkomster 2009 

 

Figur 21 Källa: Kommunfakta 2011 Stenungsund, SCB, Inkomst- och taxeringsregistret 

Ekonomiskt bistånd 2009 

 
Figur 22 Källa: Kommunfakta 2011 Stenungsund, SCB 
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Ekonomiskt bistånd Stenungsund 

 
Figur 23 Källa: IFO, Försörjningsenheten, Stenungsunds kommun 2012 

Nybesök Försörjningsstöd 

 
Figur 24 Källa: IFO, Försörjningsenheten, Stenungsunds kommun 2012 

I januari 2012 fick 210 hushåll försörjningsstöd i Stenungsund, vilket är den högsta andelen 

på fyra år. Av dem var det 35 hushåll som var i åldrarna 16-24 år. Kostnaderna för 

försörjningsstödet har ökat, mellan 2009 och 2010 ökning med 9,7 %. Mellan 2010 och 2011 

en ökning med 10 %.  

Antalet hushåll ligger relativt konstant, förklaringarna till kostnadsökningarna kan exempelvis 

bero på dyrare omkostnader med bostadslösningar. Antalet nybesök till försörjningsstödet var 

2011 330 stycken, det pendlar lite över åren.  

Källa: IFO, Försörjningsenheten, Stenungsunds kommun 2012  
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Svårigheter klara löpande utgifter 

 
Figur 25 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Det har kommit en ny grupp sökande till försörjningsstödet, de som blivit utförsäkrade från 

Försäkringskassan, samt de som hamnat utanför a-kassan. Gruppen växer sakta och har till 

viss del en annan form av problematik. En person kan ha blivit sjuk och sedan utförsäkrad, 

men tidigare haft en stabil inkomst med hus och bil. För att komma ifråga för försörjningsstöd 

så blir individen tvungen att sälja sina tillgångar och först leva av dem, för att sedan eventuellt 

komma ifråga för ersättningen. Det här gör att personer som befinner sig i en akut ekonomisk 

situation kan ringa IFO och be om hjälp, men de blir nekade och får lösa situationen på annat 

sätt. Det finns även en liten trend att de som har försörjningsstöd idag stannar längre tid i 

ersättningsformen. Källa: IFO, Försörjningsenheten, Stenungsunds kommun 2012 

Konsumentvägledning 
Konsumentkontoret som ligger i Kulturhuset Fregatten ger kostnadsfri service till alla 

medborgare i Stenungsund, Tjörn och på Orust, gällande ekonomiska frågor. Tips och hjälp 

gällande köp av produkter och tjänster, men även att utforma en hushållsbudget samt hjälp vid 

skuldsanering. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Frågespalten 
Via Stenungsunds kommuns hemsida har man en möjlighet att anonymt via mail ställa frågor 

gällande vård och omsorg. Målet är att frågorna ska besvaras senast inom en vecka. Frågorna 

besvaras av personal inom verksamheterna Individ- och familjeomsorg samt vård- och 

äldreomsorg. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Bostadslösas information  
Socialstyrelsen utförde under vecka 18, 2011 en Nationell mätning för att ge en helhetsbild av 

hur situationen ser ut gällande bostadslöshet. Trenden är att det ökar år från år. Stenungsund 

hade under denna vecka 13 personer boende på vandrarhem eller härbärge. Av dem var det en 

kvinna som hade umgängesbarn. Man räknar med att 35 personer är bostadslösa i 

Stenungsund.  

Det finns många olika typer av hemlöshet. Det kan handla om personer som sover ute eller på 

härbärgen, personer som bor under osäkra förhållanden t ex kontraktslöst hos vänner, 
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personer omhändertagna av samhället p.g.a. att man avtjänat ett straff eller personer som 

vårdas på institutioner för missbruk och som snart kommer ut samt våldsutsatta kvinnor på 

skyddat boende. 

I dagsläget har man ca 40-45 ”sociala kontrakt” som man förhandlar och omförhandlar när det 

gått lite tid för att försöka omskriva till vanliga bostadskontrakt. Jourlägenheten är oftast 

bebodd av en barnfamilj, och man ser ett behov av ytterligare jourlägenheter för att effektivt 

kunna bemöta efterfrågan och minska användandet av hotell/vandrarhem. 

Det kommer nya kategorier av hjälpsökande, som man tidigare inte sett söka hos 

socialtjänsten, bl. a personer som blivit utförsäkrade från Försäkringskassan eller som hamnat 

utanför a-kassan. Medelålders män som vid separationer har förlorat mycket och inte kommer 

in på den vanliga bostadsmarknaden är också en grupp som ökar. De hamnar längst ned på 

listan när man ska fördela bostäder p.g.a. låg prioritet. Personer med funktionsnedsättningar är 

en annan grupp man ser har svårt att ta sig in, likaså personer med tidigare 

missbruksproblematik. 

Under 2011 hade man från socialtjänsten kontakt med tre familjer som fick sälja sina hus på 

exekutiv auktion. Målet är att inga barnfamiljer ska bli vräkas. Under 2011 hade inte IFO fått 

kännedom om något sådant fall.  

Kvinnor från exempelvis Thailand eller Baltikum, som levt med svenska män och som blivit 

utslängda är en annan ny grupp hjälpsökande. De står utan skyddsnät och har ibland även barn 

med sig. I vissa fall löser de situationen genom vänner från sina hemländer, vilket ofta innebär 

ett temporärt boende med trångboddhet. 

Det finns stor brist på hyreslägenheter i kommunen. Bostadsföretagen har därmed blivit 

hårdare i sina bedömningar av bostadssökanden. Detta resulterar i att människor blir tvingade 

att stanna kvar under ”samma tak”, även efter separationer eller skilsmässor. Källa: IFO, 

Socialmedicin, Stenungsunds kommun 2012. 

Brottslighet 

Anmälda brott 2010 

  
Figur 26 Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2012 

Stenungsund ligger under både länet och riket i snitt vad gäller antalet anmälda brott. Det har 

även minskat. I samma statistik från BRÅ gällande 2005, var antalet anmälda brott i 

kommunen 9258 stycken, jämfört med 9044 stycken år 2010. Andelen våldsbrott har minskat 

ännu kraftigare. 2005 var det 1260 stycken av anmälningarna som gällde våldsbrott, jämför 

med 791stycken år 2010.  
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I ”Nationella trygghetsundersökningen” som Brottsförebyggande rådet gjorde 2009 hade 

ungefär vad fjärde person utsatt för någon form av brott under 2009. Antalet personer som 

uppger att de utsatts för brott har inte ökat de senaste fem åren, snarare finns en svagt 

sjunkande trend. 

Kvinnor och män utsätts för jämförbara nivåer brott mot person. Dock skiljer det sig generellt 

vilken form av brott de olika könen utsätts för. Män är oftast de som anmäler misshandel, 

personrån, bedrägerier, medan kvinnor i högre grad anmäler hot, sexualbrott och trakasserier.  

Vid misshandel är det för kvinnan oftast en person hon känner och våldsplatsen är hemmet. 

För männen är det oftast en icke känd individ som misshandlar på offentlig plats. 

Den mest utsatta åldersgrupp är unga vuxna (20-24 år) där andelen utsatta för brott mot 

person är mer än dubbelt så hög som för resten av befolkningen. Unga kvinnor är de som 

utsätts för mest hot, ensamstående föräldrar är också en grupp med hög utsatthet för 

trakasserier. Ungefär vart fjärde personbrott anmäls till polisen. Ungefär vart nionde hushåll 

(11 %) utsattes för egendomsbrott under 2009. Denna trend sjunker något. 

Majoriteten känner sig trygga men är oroade över brottsligheten i samhället. Hur man bor, hur 

familjekonstellationen ser ut, samt vilken socioekonomisk situation man befinner sig i är 

exempel på faktorer som har betydelse. Ett intressant resultat är att unga män är de som är 

minst oroade över att utsättas för brott. 

Rädd att gå ut ensam - Stenungsund 

 
Figur 27 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Kvinnor och utrikesfödda personer känner sig mer otrygga och undviker bl. a att gå ut 

ensamma på kvällen. Denna rädsla för att gå ut ensamma har ökat i kommunen. 2007 låg 

siffrorna på 31,3 % av de tillfrågade, 2011 hade den stigit till 35,9%. Männens rädsla har 

sjunkit sedan undersökningen 2007, och landade på 7,8 % 2011.  

I BRÅs nationella undersökning var det 15 % av de svarande som avstod från att gå ut p.g.a. 

oro. Förtroendet för polisen fortsätter att öka sedan mätningarna startade 2006.   

Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2009, BRÅ, 2012  
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Oro för våld och faktiskt våld efter ålder och kön 2007-2008 

 
Figur 28 Källa: Om kvinnor och män i Västra Götalands län – en statistikbok. Rapport 2010:16. Länsstyrelsen. 

Västra Götalands län.  

Statistik från undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) från 2007-2008 visar på 

liknande trender som BRÅ och Hälsa på lika villkor enigt ovanstående diagram. Äldre 

kvinnor är mest oroliga för våld, medan yngre män är de som är mest utsatta.  

Utsatt för kränkande behandling - Stenungsund 

 
Figur 29 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Andelen män som blivit utsatta för kränkande bemötande/behandling under den senaste 3 

månaders period har minskat från 16,4 % 2007 mot 14, 2 % 2011. För kvinnorna har dessa 

siffror ökat från 17,7 % 2007 mot 21, 9 % 2011.   
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Målområde 3 – Barn och ungas uppväxtvillkor 
Barnfattigdomsindex 2009 

 

Figur 30 Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret 

Definitionen för ”ekonomiskt utsatta” i Barnfattigdomsindex 2009 menas hushåll med låg 

inkomst eller socialbidrag. Med ”låg inkomst” menas lägsta utgiftsnivå baserad på den 

socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980- talet (med inflationsuppräkningar) och en norm 

för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras detta 

som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång under året. Med 

utländsk bakgrund menas minst en utlandsfödd förälder. Källa: Definitioner, kommentarer och  

källor – kommunala basfakta 2011, FHI. 

Enligt Rädda Barnen räknas man som ”fattig” om man i en familj med två vuxna och två barn 

har den totala inkomsten av 18 000 kronor i månaden. Fattig bedöms en ensamstående 

förälder med ett barn vara när inkomsten är 11 000 kronor, eller mindre, i månaden.  
Källa: Rädda Barnen 

 

Gravidas hälsotillstånd – Fröjas mödrahälsovård 2011 

 35 stycken, 7 % kvinnor med uttalad förlossningsrädsla som remitterades till s.k. 

Aurorasamtal på förlossningskliniken. 

 Kvinnor som förlösts med kejsarsnitt var 14,2 % 

 8,4 % av kvinnorna hade kontakt med MHV-psykolog på Fröja 

 Ca 7 % hade genomgått provrörsbefruktning 

BMI – Inskrivning diagram 

 
Figur 31 Källa: Fröja Mödrahälsovård 2011  
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Vid inskrivningen på Fröjas mödrahälsovård för föderskor av barn födda 2011, låg övervikten 

på 26,5 %, vilket är högre än landstingsgenomsnittet. En viss ökning från tidigare år finns. 

BMI för fetma låg på 8 % som var strax under landstingsgenomsnittet. 

Graviditet och rökning 

Tre månader före graviditeten rökte 15,5 % av de blivande mödrarna. Vid inskrivningen på 

Fröja rökte 8,3 %, vilket är en viss ökning från 2006. I graviditetsvecka 32 så rökte 6,8 %, 

tidigare mätning från 2006 var på 4 %. Källa: Fröja Mödrahälsovård 2011 

Rökande spädbarnsföräldrar 2009 

 
Figur 32 Källa: Socialstyrelsen, 2009 

Andelen spädbarnsföräldrar som röker är högre än i länet och riket i stort när det gäller 

mammorna och i hushållet totalt. Papporna ligger under både län och rike. 

 
Figur 33 Källa: Socialstyrelsen 2004 samt 2009 

Statistiken från kommunala basfakta (2004) kan jämföras med siffrorna från 2009. Det finns 

en ökning för alla parametrar förutom papporna. Barn till rökande mödrar får en sämre 

lungfunktion, och drabbas lättare av infektioner.  

Källa: Folkhälsorapport 2009 

Alkohol 

4,6 % av kvinnorna hade ett riskbruk av alkohol före inskrivningen. 2,1 % betecknades ha ett 

beroende eller en hög risk. Källa: Fröja Mödrahälsovård, 2012. 
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Föräldragrupper  

Deltagarna i föräldragrupperna bestod till 50 % av först- och flerföderskor. 44 % av männen 

deltog, vilket är ett högre deltagandetal än för landstingsgenomsnittet.  

Källa: Fröja Mödrahälsovård, 2012 

Låg födelsevikt 2007 - 2009 

 
Figur 34 Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret 

Stenungsund ligger lägre jämfört med både länet samt riket.  

Låg födelsevikt har visat sig vara förknippat med en högre risk för att drabbas av diabetes, 

högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdom i vuxen ålder. Källa: Folkhälsorapport 2009 

Amningsstatistik  

För kvinnor inskrivna 2009 inom Fröjas Mödrahälsovårdsområde ammade 89 % av kvinnorna 

helt eller delvis när barnen var 2 månader. För landstinget var dessa siffror 86,5 %. Den 

nationella statistiken visar att vid 2 månaders ålder ammades 89 % av barnen helt eller delvis. 

Källa: Fröja Mödrahälsovård, 2011 

Familjehuset Hasselkärnan/öppna förskolan 
Familjehuset Hasselkärnan finns till för barn i åldrarna 0-6 år och deras föräldrar eller annan 

person som har hand om barnet. Öppna förskolan erbjuder en möjlighet att som vuxen 

tillsammans med sitt barn leka, umgås, bara vara eller få stöttning i sin roll som förälder.  

Babyöppet är en lugnare verksamhet för barn i ålder 0-1 år inom Öppna förskolan med 

sångstunder och gemenskap med andra nyblivna föräldrar. Individ- och familjeomsorgens 

(IFO) Familjeförskolan är ytterligare en verksamhet inom Familjehuset som vänder sig till 

blivande föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0-6 år där extra stöttning i föräldraskapet 

kan erbjudas. Förskollärare och socionomer finns tillgängliga för att stötta och vägleda men 

föräldrarna är själva huvudansvariga för sina barn. All verksamhet är kostnadsfri.             

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Föräldrarådgivning 
Föräldrarådgivning per telefon finns till för dem som vill ha någon att dela sina 

vardagsbekymmer med, och som har barn eller ungdomar i åldern upp till 20 år. Inga 

journaler förs, tystnadsplikt finns och samtalet är kostnadsfritt. Källa: Stenungsunds kommuns 

hemsida, 2012 
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Komet  
Komet är ett manualbaserat föräldraträningsprogram som vänder sig till föräldrar med barn i 

åldern 3-12 år som är utåtagerande. Fokus ligger på att bryta negativa beteendemönster 

genom att förstärka det som barnet gör bra.  Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Familjeverkstan 
Är ett filmbaserat material som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år som är 

intresserade av att utveckla sitt föräldraskap. Träffarna bygger på filmer som utgångspunkt för 

diskussion och övningar. Varje träff har ett eget tema. Familjeverkstan är kostnadsfri för 

deltagarna. Det finns även möjlighet att läsa kursen som en distanscirkel genom 

Studieförbundet Vuxenskolan. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Föreläsningar 
Föreläsningar för föräldrar och andra vuxna kring aktuella teman erbjuds regelbundet på 

Kulturhuset Fregatten. Arrangörer är bl. a Studieförbundet Vuxenskolan och Folkhälsorådet i 

samverkan. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Tandhälsan 
 Tandhälsan för barn och unga i Stenungsund är generellt sett god. Det är ganska stabila 

trender, de skiftar inte så mycket. När det gäller barn- och ungdomar satsar man på den 

forskningsbaserade förebyggande tandhälsovården med fokus på beteendeförändringar och 

ökad medvetenhet om hur tandhälsan kan bibehållas.  

Vid 1-2 års ålder tar man ett salivprov, för att med hjälp av bakteriehalten fånga upp barn med 

en ökad risk för karies. I skolorna fluorlackas alla barn två gånger per år i årskurserna 0-5. I 

årskurs 4-9 har man ett tillfälle per år där man går ut och föreläser om tandhälsa. Till det 

kommer även föreläsningar om tobakspåverkan på högstadiet. 

Källa: Folktandvården, Stenungsund 2012 

Förskola – skola 

Anställda årsarbetare i förskolan hösten 2010 

Figur 35 Källa: Skolverket, 2010 

Andelen anställda med högskoleutbildning i den kommunala förskolan är högre 59 %, jämfört 

med 43 % i den enskilda förskolan i Stenungsund. Andelen barn per årsarbetare är högre i den 

enskilda förskolan där man har 6,2 barn per årsarbetare, jämfört med 5,5 i den kommunala 

verksamheten.   
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Uteförskola 

Hösten 2012 startar Stenungsunds kommuns första uteförskola upp i Kyrkenorum. Det 

kommer att finnas 20 förskoleplatser för barn i åldrarna 4-5 år och verksamheten kommer till 

största delen att bedrivas utomhus.  Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Behörighet till gymnasieskolan vårterminen 2010 

 

Figur 36 Källa: Skolverket, 2010 

Stenungsund ligger högt 95-96 %, i andelen behöriga till gymnasieskolan. 

Barn och ungdomars psykiska hälsa 

BUP 
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett av de prioriterade områdena utifrån rapporten 

”Uppdrag hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Göteborg 2010”. Källa: Hälso- och 

sjukvårdsnämnd 4 (HSN4), 2010 

Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdskliniken (BUP) är en verksamhet för barn upp till 

18 år. Även Nyborg skola och behandling tillhör verksamheten. På denna enhet har man 

pedagogiskt, psykosocialt och neuropsykiatriskt arbete för barn i åldrarna 6-13 år. Under 2011 

har man på BUP haft 226 patienter från Stenungsund och Tjörn. 100 % av nybesöken skedde 

inom vårdgarantins 30 dagar. Under 2011 har man arbetat med att utveckla och förbättra sin 

verksamhet. Beslut har fattats om att föra över neuropsykiatriska teamen från 

barnmottagningar inom primärvården till BUP. Samverkan med IFO, Elevvårdsteamen och 

skolor har utvecklats.  

Ett positivt samarbetsavtal på verksamhetsnivå gällande barn som far illa har tecknats för 

BUP, BUM(Barn- och ungdomsmedicin), Socialtjänsten, Polis och Åklagare.  Källa: 

Årsberättelse BUP Stenungsund/Tjörn och Nyborg 2011. Årsredovisning HSN 4, 2010 

Ungdomshälsan 
Ungdomshälsan är en samlokalisering av Ungdomsmottagningen (UM) och IFO:s 

Ungdomsteam (UT) i Stenungsund. Man vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-24 år, varav 

de flesta besökare är i gymnasieåldern. Att ha båda verksamheterna under samma tak har gjort 

det är enklare för ungdomen att komma dit och det känns inte lika ”hotfullt” som att gå till 

socialtjänsten. De flesta ungdomar har varit till Ungdomsmottagningen och känner därmed 

även till Ungdomsteamet.  
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Besöksstatistik Ungdomsmottagningen 

År 2007 2008 2009 2010 2011 

Besök 2777 3171 3016 3088 3380 

Figur 37 Källa: Ungdomsmottagningen, 2012 

Under de senaste 5 åren har killarnas andel av besöken pendlat mellan 12-16 % av de totala 

besöksantalen. Varav 2011 var det år med lägst andel. Man har gjort olika satsningar för att 

öka dessa besök. I förlängningen tror man att en ökad tillgänglighet för killarna kan förebygga 

våld i nära relationer.  

Man har öppet alla vardagar för tidsbeställning, samt kvällsöppet två dagar i veckan. En av 

kvällarna är reserverad för öppen mottagning för killar. Normal väntetid för besök till 

barnmorska eller kurator är 2-3 veckor. I brådskande fall kan tid ges mer omgående. Till 

mottagningens läkare är väntetiden 1-2 veckor.  

Ungdomsmottagningen är en frivillig verksamhet där psykologiska, sexuella, livsstilrelaterade 

samt medicinska frågor bemöts och behandlas. Verksamheten präglas av en helhetssyn som 

även inbegriper ett förebyggande arbete som sker i samverkan med andra aktörer i kommunen 

såsom skola, fritid, Pelikanen, drog- och brottsförebyggaren och Folkhälsan.  

Under 2011 hade man bl. a besök av totalt 450 elever från årskurs 9, träff för årskurs 7:or och 

temakvällar på fritidsgårdarna. Ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar och 

unga kvinnliga ensamkommande flyktingbarn på integrationsboendet NOVA har också fått 

träffa Ungdomsmottagningens personal för samtal. 2011 hade man nästan 300 fler besök i 

verksamheten, jämfört med 2010. Källa: Verksamhet Ungdomsmottagningen Stenungsund, 2011 

Ungdomsteamet är en del av IFO och riktar sig mot ungdomar i åldrarna 16-25 år och deras 

familjer. Verksamheten jobbar mycket med missbruk och svårigheter med konflikter hemma. 

Ungdomsteamet är resultatet av ett samarbete mellan familjeomsorgen och 

socialmedicin/psykiatri i nära samarbete med Ungbo och har funnits sedan 2004. 

Ungdomsteamet arbetar både med utrednings- och förändringsarbete. Vanliga frågor som 

dyker upp är frågor kring relationsproblem, ungdomstiden, missbruk, psykisk ohälsa m.m. 

Källa: Ungdomsteamet, 2012. Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Trivsel i skolan  
I drogvaneundersökningen gymnasiet årskurs 2, 2011, så har det inte skett någon förändring 

sedan föregående undersökning. Fyra av fem elever trivs bra eller mycket bra i skolan. I 

samma undersökning för årskurs 9 är det mycket få (ca 5 %), som uppger att de trivs dåligt 

eller mycket dåligt i skolan. De flesta i den gruppen är flickor. Källa: Drogvaneundersökning 

årskurs 9, samt årskurs 2 gymnasiet, 2011 

Elevhälsan 
Under 2011 kom en ny skollag och nya styrdokument. Dessa dokument stärker elevhälsans 

roll inom skolan, samt elevens rätt till stöd.  
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Under 2011 har handledare i DISA-metoden,(DinInreStyrkaAktiveras) utbildats. Metoden 

syftar till att främja psykisk hälsa hos tonårstjejer och därmed minska oro, nedstämdhet och 

stress. Samtliga årskurs 8- tjejer kommer få ta del av dessa gruppträffar under 2012-2013. 

Även Ungdomshälsans och Fritidsgårdens personal har deltagit i DISA-utbildningen till 

handledare i metoden. Källa: Stenungsunds kommuns årsredovisning 2010, Folkhälsorådets 

verksamhetsberättelse 2011 

Stöd utvecklingsteam 
I Stenungsund finns det ett Stöd och Utvecklingsteam som finns tillgängligt för alla förskolor 

och grundskolor i kommunen. Det består av skolläkare, logoped och specialpedagoger. 

Tillsammans har de kompetens att möta barn i behov av särskilt stöd från 1 till 16 år.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Lokala elevhälsoteam 

På varje grundskola finns ett lokalt elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, 

kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare (för år 7-9) och psykolog. Teamen träffas 

regelbundet och tar alltid avstamp i det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet.  

De lokala elevhälsoteamen erbjuder vid behov utredningar (pedagogiska, medicinska, 

psykologiska, sociala). Vid behov upprättar man tillsammans med ansvarig lärare 

åtgärdsprogram för de elever som behöver. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Västbas 
Västbas är en arbetsgrupp som arbetar för att fånga upp barn och unga som har det jobbigt. 

Ibland kan det bli svårt i det vardagliga livet och barn/ungdom och deras familj kan behöva 

stöd på olika sätt. Här vill Västbas fungera som en neutral mötesplats för familjer och 

professionella där allas röster är lika mycket värda. Genom Västbas arbete samlas 

kompetenser och resurser för familjen som underlättar att mötas och samarbeta.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

SKIFO 
SKIFO är ett samarbetsprojekt mellan Skolan och Individ- och Familjeomsorgen i 

Stenungsunds kommun. De är till för att ta fram och stötta hemmaplanslösningar för 

högstadieungdomar som har ett normbrytande beteende. SKIFO's arbetsfält inbegriper både 

hem, skola och fritid. Gruppen består av Familjebehandlare, Socialpedagog och 

Specialpedagog. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Ensamkommande flyktingbarn/ NOVA 
Integrationsenheten har också ett avtal med Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn utan vårdnadshavare. För dessa barn finns Nova, ett särskilt 

boende i kommunen. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Familjerätten 
Hos familjerätten kan man få information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, 

boende och umgänge kring barnen. Man erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är oense 

om frågor kring de gemensamma barnen. Föräldrar som är överens, eller som genom 
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samarbetssamtal kommer överens, kan få hjälp med att skriva avtal som gäller på samma sätt 

som ett beslut taget i domstol. Vi utför utredningar i dessa frågor på begäran av domstolen. 

Fastställer faderskap för barn till ogifta föräldrar. Handlägger utredningar inför adoption. 

Familjerätten i Stenungsund och på Orust är samlokaliserade i gemensamma lokaler i 

Stenungsund. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Målområde 4 – Hälsa i arbetslivet 
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelaterade 

ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa utan är 

även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt. Källa: FHI, 2012 

Sjukförsäkringen har genomgått stora förändringar under de senaste åren. I juli 2008 införs 

den s.k. ”rehabiliteringskedjan”. Förändringar som har kunnat visa sig på olika sätt i 

kommuners statistik, gällande exempelvis ökningar i ansökningar om försörjningsstöd. 

Från och med juli 2008 tidsbegränsas Sjukpenningen till ett år. Det införs även en 

rehabiliteringskedja som innehåller tre olika tidsgränser då prövningen av arbetsförmågan 

förändras. Sjukpenning på 80 procent lämnas i högst ett år. Om man fortfarande är sjuk efter 

ett år sker en ny bedömning. Man kan antingen ansöka om "förlängd sjukpenning "eller 

"fortsatt sjukpenning". 

Förlängd sjukpenning är 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Den kan man få 

i högst 550 dagar. Fortsatt sjukpenning förutsätter synnerliga skäl och innebär att 

bestämmelserna tillämpas restriktivt. Den är ej tidsbegränsad och ersättningsnivån är 80 

procent av den sjukpenniggrundande inkomsten. Arbetsförmågan måste vara nedsatt på grund 

av en mycket allvarlig sjukdom. 

Rehabkedjan i kort sammanfattning: 

Dag 1 - 90:  

Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra de vanliga arbetsuppgifterna. 

Dag 91 - 180:  

Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra några arbetsuppgifter hos nuvarande 

arbetsgivare. 

Dag 181 - 365: 

Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Källa: Försäkringskassan, 2012 

Definition av ohälsotalet 2010: 

Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt 

sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från 

socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen)16-64 år. Alla 

dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag.  

Källa: Försäkringskassan, 2010 
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Ohälsotalet 2010 

 
Figur 38 Källa: Försäkringskassan 

Åldergruppen med högst antal ohälsodagar per person och år är åldersgruppen 55-64 år. Det 

är samma på kommunal, läns- samt riksnivå. Stenungsund ligger lägre gällande alla 

kategorier, förutom kvinnor i åldrarna 20-24 år där Stenungsund ligger högre än både länet 

samt riket.  

Sjuk- och aktivitetsersättning, 2010 

 

Figur 39 Källa: Kommunfakta 2011 Stenungsund, SCB  
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Arbetssökande  

  

Figur 40Källa: Kommunfakta 2011 Stenungsund, SCB 

Stenungsund har en låg andel arbetssökande i alla kategorier jämfört med både län samt riket. 

Jämför man med 2011 så ligger det på samma nivå eller har sjunkit. 

2011 låg antalet ungdomsarbetslösa i Stenungsund i åldrarna 18-24 år under både länet samt 

rikes genomsnittssiffror. Antalet arbetsklösa ungdomar i program med aktivitetsstöd pendlade 

mellan 9,3 % (maj), jämfört med 14,1 % (okt/nov). Källa: IFO, Försörjningsenheten, Stenungsunds 

kommun, 2012 

Öppet arbetslösa 

 

Figur 41 Källa: Arbetsförmedlingen, 2011 

Årsmedeltal 2011 för Stenungsund gällande öppet arbetslösa i åldrarna 16-64 år är lågt.  

Antal 339 stycken, andel 2,2 %. För Västra Götaland är andelen 3,2 % och för riket som 

helhet 3,4 %.   
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Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 2011 

 
Figur 42 Källa: Arbetsförmedlingen, 2011 

Antalet i Stenungsund sysselsatta i arbetsmarknadsprogram år 2011. Gällande åldrarna 16-64 

år, 208 personer. Andel 2,4 %. Både för länet samt för riket i helhet är andelen 2,8 %.  

Arbetsskador 
Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivare ett stort ansvar att erbjuda en arbetsmiljö som är 

säker och trygg, såväl fysiskt, psykiskt, som socialt. Till grundvillkoren hör att ha kontroll, att 

känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete och hur det ska utföras och att kunna 

påverka arbetstakt/arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga. Det räcker dock inte att endast 

förebygga ohälsa. Det behövs även insatser som främjar hälsa i arbetslivet.  

Anmälda arbetsskador 2009 

 

Figur 43 Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret(Informationssystemet om arbetsskador)  
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Daglig sysselsättning 

Gesällen  

Gesällen är en verksamhet som erbjuder aktiviteter för personer med psykisk 

funktionsnedsättning i åldrarna 18-65 år.  Man behöver inte ha remiss eller biståndsbeslut för 

att delta i dessa aktiviteter.  

De erbjuder aktiviteter så som: trädgårdsarbete, skapande/målning, handarbete, 

matlagning/bakning utflykter och motion och kurser av olika slag. Aktiviteterna varierar efter 

deltagarnas önskemål och årstid. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är till för personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknade 

tillstånd eller som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Det kan vara ett sätt för personen att hitta 

något intressant och meningsfullt att göra på dagarna. Målet är att människor med 

funktionshinder ska erbjudas behovsanpassad daglig verksamhet. Det finns olika typer av 

verksamheter att välja på utifrån individens egna intressen och förutsättningar.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Fixargruppen 

Fixargruppen utgår från Mariagården där de bland annat jobbar med uppbyggnad av 

kulturstigar runt den gamla 1700-talsgården samt rustar upp Ramsön.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Café Blå 

Café Blå finns på Tallåsens servicehus. De sköter servering och kioskverksamhet. De tar även 

emot beställningar av kaffe och tilltugg vid möten på Tallåsen.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Strandboden 

Strandboden finns på Strandvägen och tillverkar och säljer modernt och traditionellt hantverk.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Café Solsidan 

Serverar kaffe och diverse kondisvaror i kommunhuset. De tar emot beställningar av 

smörgåsar och kaffe vid konferenser i kommunhuset. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Kobben 

Ungdomsgrupp som utför monteringsarbeten, är på utflykter, promenader samt bedriver 

skapande verksamheter. Det finns även en äldregrupp som utför dagliga promenader och 

skapande verksamhet. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Stora Stenen, Gesällgatan 

Gruppen arbetar med montering och paketeringsarbete. De går ut på promenader dagligen 

samt har till viss del individuell habilitering. Arbetet läggs upp utifrån individens behov för att 

arbetsuppgifterna ska kunna utföras så självständigt som möjligt.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012  
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Lilla stenen, Gesällgatan 

Viss tillverkning av smycken som levereras till Strandboden. Stimulering i form av musik, 

träning och promenader. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Data/Media på Strandvägen 

Arbetsuppgifterna i denna verksamhet är i första hand att göra en tidning som heter Nya 

Blicken. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Prickens Hunddagis 

Pricken är ett hunddagis startat i egen regi, dagiset är inhyst på gården Järnklätt. Gruppen 

startade hösten 2008. Arbetstagarna hjälper till med att rasta hundar samt städa deras burar. 

Man kan i dagsläget ta emot tre hundar samtidigt. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Arbetsmarknadsverksamheter 
Kommunens resursenhet för samverkan kring individer som står utanför arbetsmarknaden. 

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Fordon 

I fordonsverkstaden sköter man Arbetsmarknadsenhetens egna bilar och bussar samt servar 

andra kommunala fordon. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Föreningslaget 

Föreningslaget fungerar som en resurs åt kommunens föreningar som har egna anläggningar 

eller som har långtidskontrakt på kommunala anläggningar. Föreningarna får hjälp med 

underhåll och reparationer av anläggningarna. I laget ingår cirka 15 personer. Deltagarna i 

laget är personer som är långtidsarbetslösa, sjukskrivna från Försäkringskassan eller i behov 

av arbetsträning/prövning.  

En särskild arbetsgrupp sköter, under den gröna växtperioden, de fyra stora 

fotbollsföreningarnas gräsplaner. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Naturvårdslaget  

 Sedan 1993 har Naturvårdslaget arbetat med att anlägga och underhålla stigar i tätorten i 

syfte att öka tillgängligheten till naturen. Naturvårdslaget ansvarar även för skötsel av 

fornminnesområden, samt städning av vattendrag som möjliggör ett rikt friluftsliv för våra 

kommuninvånare Här ges stora möjligheter till personlig utveckling och till en meningsfull 

sysselsättning. Arbetsmarknadsenheten rekryterar deltagare till laget. Källa: Stenungsunds 

kommuns hemsida, 2012 

Textilverkstan 

Textilverkstan är till för kvinnor som befinner sig en bit från möjligheten att få ett arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden. Textilverkstan är en trygg utgångspunkt för att växa och få 

fler sociala relationer. Här finns kontinuitet, uppföljning och avstämning inför nästa steg och 

en mötesplats mellan svenskar och invandrare. Produktionen består till stor del av att sy 

gardiner, klä om stolsdynor, sy upp maskeradkläder samt göra utsmyckningar för kommunens 

olika verksamheter. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 
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Trä och allserviceverkstaden 

Trä och allserviceverkstaden tillverkar och renoverar för kommunens verksamheter, privata 

företag och i viss mån till privatpersoner. Här kan man som elev delta under sina 

praktikmoment eller de som är äldre utifrån arbetsprövning eller någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

JobbFokus 

Vänder sig till unga arbetslösa i åldrarna 18-29 år boendes i Stenungsund. Verksamheten 

syftar till att ge dig bättre förutsättningar för att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden 

eller börja studera. Verksamheten arbetar med personer som behöver kompletterande 

individuellt stöd utöver Arbetsförmedlingens insatser. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Jordhammars växtkraft – socialt företag 

Jordhammars växtkraft är ett socialt företag som driver en ekologisk handelsträdgård i 

Ödsmål sedan 2009. Syftet med projektet är att kunna erbjuda människor som av någon 

anledning står utanför den öppna arbetsmarknaden, en betydelsefull vardag. Allt från odling 

till försäljning. Det startade som ett samverkansprojekt mellan Stenungsunds kommun och 

Europeiska socialfonden. 

Det är uppbyggt i tre faser. Del handlar om ”försöka arbeta” och kräver en förmåga på ca 8 

timmar per vecka. Del två arbetar personer minst 20 timmar per vecka och det handlar om att 

”utbildas” vidare i verksamheten. Del tre är man fullt ut en del i det ”sociala företaget” och är 

involverad i alla beslut. Källa: Jordhammars växtkraft, 2012 

Målområde 5 – Miljöer och produkter 
Människan idag lever både i ett allt tuffare klimat som vi inte är anpassade för. Marginalerna 

är små och rent biologiskt är människokroppen anpassad för kortvarig exponering av 

stressande faktorer. Idag har vi ofta en stressbelastning som ligger över lång tid, s.k. kronisk 

stress. Det kan få effekter på vår hälsa i form av många av de vanligaste livsstilssjukdomarna 

såsom exempelvis hjärt-kärlsjukdom, fetma, diabetes typ II samt utmattningssyndrom. Det 

kommer allt mer forskning som visar på att människans hälsa kan påverkas positivt av närhet 

till naturen. Fysisk aktivitet och stressreducering är två exempel på effekter som härleds till 

vistelse i naturen. Det här kan ha betydelse för hur vi planerar våra bostadsområden och 

tätorter. Källa: Vårda din skog – vårda din hälsa, 2009 

Olika miljöfaktorer orsakar sammanlagt mer än 8000 dödsfall, och ett stort antal 

sjukhusinläggningar årligen i Sverige. Därmed utgör det ett stort folkhälsoproblem. 

Luftföroreningar orsakar den största andelen dödsfall. Andra typer av viktiga miljöfaktorer är 

exempelvis buller, organiska miljöföroreningar, UV-strålning, radon och skador relaterade till 

miljöer och produkter. Det skadeförebyggande arbetet inom trafik- och arbetsmiljö har varit 

framgångsrikt. Motsvarande goda utveckling har inte skett inom bostads- och fritidsmiljön, ett 

exempel på detta är antalet fallolyckor gällande äldre. Källa: FHI, 2012  
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Skador och förgiftningar 2005 – 2009 

 
Figur 44 Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 

Kommunen ligger under både riket och länet vad gäller dödlighet i skador och förgiftningar. 

Hälsoeffekter - petrokemiska industrin 
I Stenungsund finns flera petrokemiska industrier. Inom dessa hanteras en rad kemiska 

produkter, bland annat giftiga och brandfarliga gaser. Några av dessa produkter transporteras 

även utanför industriområdena. Källa: Stenungsund kommuns hemsida – säkerhet och risker, 2012 

2008 gjordes en uppföljning av enkätundersökningen från 2006 gällande olägenheter från den 

petrokemiska industrin. Befolkningen i Ödsmål stördes i samma grad av buller från industrin 

som i föregående undersökning(ca 44 % 2008 mot 45 % 2006) och av lukt från industrin (ca 

30 % mot 27 %). Deras oro för hälsopåverkan av luftföroreningar från industrin eller för 

olyckshändelser i samband med industriell verksamhet hade båda minskat. Även störningen 

av trafikbuller hade minskat något. I övrigt hade inga större förändringar skett gällande oro 

eller störningar sedan 2006.  

Under telefonintervjuerna framkom även att en stor del av industribullret inte uppträder 

särskilt ofta, i de flesta fall knappt en gång per månad. Dock kan störningen vara i allt ifrån 

timmar till dygn när den existerar. En rekommendation är att fortsatt satsning på information 

till kringboende minskar oro och eventuell påverkan på livskvaliteten. Källa: Olägenheter till följd 

av den petrokemisk industri i Stenungsund 2008 

En undersökning av cancerförekomst rapporterades i mars 2008. Förekomsten av cancer i 

Stenungsund under perioden 1974-2005 undersöktes. Antalet inträffade fall har jämförts med 

det förväntade antalet, med jämförelseområdet västra Sverige utom Göteborg. Det totala 

antalet cancerfall i tätorten Stenungsund (Norums församling) var normalt och 31 detsamma 

gällde för leukemi (blodcancer), lymfom (lymfkörtelcancer) och cancer i hjärnan. Lungcancer 

och levercancer var dock något vanligare än förväntat.  

Beträffande lungcancer var det bland kvinnor under perioden 1994-2005 som ökningen var 

tydligast, då 24 fall inträffade mot förväntat 16, en statistiskt säkerställd ökning. Levercancer 

var under samma period vanligast i den del av Stenungsund som ligger närmast industrierna; 

7 fall mot förväntat 2,1. Haltarna av cancerframkallande ämnen (till exempel bensen och 

vinylklorid) är relativt låga i Stenungsund och en beräkning utifrån skattade haltbidrag av 

utsläppen från industrin visar att man teoretiskt förväntar sig mindre än ett extra cancerfall 

under en 30-årsperiod i Stenungsund.   
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Ökningen av lungcancer hos kvinnor samt levercancer bedömdes sannolikt inte ha orsakats av 

utsläpp från industrin. Den bedömningen baserades på: 

1) låga haltbidrag från industrin  

2)  en viss ökning av lungcancer även i andra större orter i Bohuslän  

3)  att fallen av levercancer inte var av den typ som är kännetecknande vid exponering för 

höga doser av vinylklorid. 

Källa: Cancerförekomst i Stenungsund 1974 – 2005. Axelsson G, Barregård L, Sällsten G, Holmberg E. Västra 

Götalandsregionens miljömedicinska centrum. Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet. Onkologiskt 

centrum Västra Götalandsregionen 

Buller 
Enligt den senaste bullerutredningen MUST 2008 har ljudnivåerna från industrin generellt 

minskat jämfört med MUST-utredningen 1986. Under samma tid har trafiken ökat och man 

kan förvänta sig en ökad bullerstörning i samband med det. Generellt kan man säga att 

Stenungsund från ljudsynpunkt har en god stadsplanering med ett relativt avgränsat 

industriområde med få bostäder i norr och bostadsbebyggelse i söder. Utpekade vägar med 

högt ljudbidrag är Industrivägen och Ödsmålsvägen.  

Mellan industrin och bostadsbebyggelsen finns ett skyddsområde med lätt industri och annan 

dagverksamhet. Denna bullerutredning framhåller behovet av detta skyddsområde . Även om 

industrin på lång sikt blir tystare så är det sannolikt att även samhället blir tystare med bland 

annat elbilar och nya däckskonstruktioner. Detta innebär att trafikens maskerande effekt på 

det lågfrekventa industribullret minskar.  

Kringboende kring Ödsmålsbron har upplevt försämringar i bullernivån efter ny 

vägbeläggning på bron. Mätningar och beräkningar gjordes därför vid bron på uppmaning av 

kommunen. De visar entydigt att det främst är däcksbuller och motorljud från lastbilar som 

dominerar ljudnivån. För att sänka ljudnivån kan man antingen välja tyst vägbeläggning 

och/eller montera bullerskärmar på broräcket. Källa: MUST 2008 

Fallskador  
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN4) har som mål att antalet fallolyckor per 100 invånare 

över 65 i nämndområdet ska minska. Det utgör även ett delmål i SIMBAs närvårdsplan ”Den 

nära vården 2011 – 2014”, målområde 9, och i dess handlingsplan.  

Källa: Årsredovisning HSN4 2011 

Fallskador bland äldre är ett folkhälsoproblem som innebär stort mänskligt lidande för 

individen och stora kostnader för såväl kommun som regionen. 1 av 20 individer som är 65 år 

och äldre uppsöker varje år ett sjukhus för vård av en fallskada. Motsvarande siffra för de som 

är 80 år och äldre är 1 av 10. Ofta innebär detta långa och omfattande vårdinsatser. Staplarna 

visar uppskattad total kostnad för fallskador per äldre invånare i HSN-område 4 för respektive 

åldersgrupp. Linjen visar motsvarande kostnad för den äldre befolkningen i Västra Götaland. 

Av staplarna framgår hur stor regionens, kommunens respektive individens kostnad är.  

Källa: ”Fallskador bland äldre i Västra Götaland 2004-2009”  
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Fallskador bland äldre i Västra Götaland 2004-2009 

 
Figur 45 Källa: ”Fallskador bland äldre i Västra Götaland 2004-2009”, VG regionen 

Fallskadorna i HSN-område 4 kostar totalt varje år: 

 

 
 

Figur 46 Källa: ”Fallskador bland äldre i Västra Götaland 2004-2009”, VG regionen 

Det finns dock flera sätt att förebygga fallskador bland de äldre, t.ex. genom balansträning, 

genomgång av medicinering, riskbedömning av hemmet etc. 

 
Figur 47 Källa: ”Fallskador bland äldre i Västra Götaland 2004-2009”, VG regionen 

*Förutom samhällskostnaderna sätts ett pris på förlusten av livskvalitet hos den fallskadade. Priset för ett vunnet 

kvalitetsjusterat levnadsår har antagits vara 300 000 kronor.  
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Allergier 
I hela västvärlden har antalet människor som rapporterat att de lider av allergisjukdomar ökat 

betydligt under de senaste decennierna. Flertalet av dem som insjuknar i allergisjukdom gör 

det under barnaåren, men under senare år har det visats att nyinsjuknande bland vuxna inte är 

ovanligt. Orsaken är till stor del okänd och fler kvinnor än män drabbas. Övervikt anses spela 

en roll liksom rökning och ett lågt intag av antioxidanter. Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Har allergi 

 
Figur 48 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

I Stenungsund har de personer i åldrarna 16 – 84 år som svarat ja på frågan om de har allergi 

ökat från 25,8 % 2007 till 29 % 2011. För regionen var samma siffror 27,8 % mot 29, 6 %. 

Målområde 6 – Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Ungdomsmottagningar och hälsofrämjande sjukhus 

 

Figur 49 Källa: Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, SCB (Befolkningsstatistik), Svenska nätverket 

för Hälsofrämjande sjukhus 2010 

Planeringsteamet 

Planeringsteamet finns till för att planera och samordna hjälpinsatser efter individens behov 

efter en sjukhusvistelse. Det består av biståndshandläggare, undersköterska, sjuksköterska, 

sjukgymnast och arbetsterapeut. Vid behov ordnas även tolk. Allt för att individens övergång 

från sjukhusvården till hemmet ska fungera så smidigt som möjligt. Källa: Stenungsunds kommuns 

hemsida, 2012 
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Primärvården 

Kontakt med sjukvården 

 
Figur 50 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Skillnad män och kvinnor 2011 i Stenungsund 53,1 % kvinnor mot 49,8 % män. 2007 var det 

59,1 % av kvinnor som hade haft kontakt under de senaste 3 månaderna jämfört med 44,4 % 

av männen. 

Viktiga barn 
Samverkansgrupp med fokus på livsstilsfrågor för barn och unga. Sjukgymnastiken, 

Barnmedicin, dietist, skolan, Elevhälsan och Folkhälsan samverkar för att utveckla bra 

insatser för de unga gällande rörelse, vikt och hälsa. Källa: Folkhälsorådets verksamhetsberättelse, 

2011 

Vuxnas psykiska hälsa  
Psykisk ohälsa och värk ligger bakom tre fjärdedelar av sjuk- och aktivitetsersättningar bland 

kvinnor, och två tredjedelar bland män. 

Vårdenheterna inom primärvården i Västa Götaland har ett åtagande vid psykisk 

ohälsa/sjukdom och det gäller den hälso- och sjukvård som inte kräver psykiatrisk 

specialistsjukvård. Åtagandet avser såväl barn, ungdomar som vuxna. Vårdenheterna inom 

primärvården har även ett suicidpreventivt åtagande som följs upp genom kvalitetsindikatorer. 

Källa: Årsredovisning HSN 4, 2010 
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Stress  
Stress kan beskrivas som en obalans mellan de krav som vi upplever ställs på oss, och vår 

förmåga att hantera dessa krav. Stressen kan vara både akut och kronisk. Det är den kroniska 

stressen som medför nedbrytande processer i kroppen som kan ge upphov till många olika 

typer av besvär såsom nedstämdhet, nedsatt prestationsförmåga, sömnsvårigheter, depression 

eller muskelsmärtor. Jäktigt och psykiskt ansträngande arbete anses vanligast inom kommun 

och landsting. Framförallt inom vård- eller utbildningssektorn. Källa: Folkhälsorapport 2009  

Andelen som upplever sig mycket stressade i Stenungsund har minskat från 3,5 % 2007, till 

3,1 % 2011 uppvisar enkäten Hälsa på lika villkor 2011. Det följer trenden för regionen som 

helhet.  

Trötthet – svåra besvär - Stenungsund 

 
Figur 51 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Sömnsvårigheter – svåra besvär - Stenungsund 

 
Figur 52 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 
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Antidepressiv medicin - Stenungsund 

 

Figur 53 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Högst andel förskrivning är det i åldersgruppen 65-84 år, det gäller både för 2007 samt 2011. 

Förskrivningen har även ökat i denna ålderkategori. Kvinnor får generellt en högre andel 

antidepressiv medicin förskriven till sig.  

I Västra Götalandsregionen har antalet äldre med fler än tio läkemedel ökat sedan 2009.  

Ett delmål i SIMBAs(Samverkan I vården i Mellersta Bohuslän och Ale) närvårdsplan ”Den 

nära vården 2011-2014”, är att se över äldres läkemedelsbehandling, och minska 

läkemedelsrelaterade problem. Källa: HSN4 Årsredovisning 2010 

Lugnande medicin - Stenungsund 

 
Figur 54 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Även gällande lugnande medicin så överensstämmer trenden. Högst förskriven andel är det i 

gruppen 65-84 år. Här finns dock en markant ökning av förskrivningen till kvinnor. 2007 låg 

den på 5 % jämfört med 8,9 % för 2011.   
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Saknar emotionellt stöd - Stenungsund 

 
Figur 55 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Män uppger sig sakna emotionellt stöd i högre grad än kvinnor. Dessa siffror har även ökat 

från 10,2 % 2007 jämfört med 11,9 % 2011.  

Är orolig/nedstämd - Stenungsund 

 

Figur 56 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Kvinnor ligger betydligt högre med ca 33 % jämfört med männens ca 22 %. Samma trend 

finns inom regionen. 

Öppenvårds psykiatri 
Öppenvårdspsykiatrin upplever sig ha en jämn hög belastning. Antalet remisser till 

verksamheten har dock ökat ganska kraftigt under det senaste året. Även antalet besök har 

ökat. Man ser en påtaglig ökning av individer med ADHD, och utredningar kring detta.  

Källa: Öppenvårds psykiatri, Stenungsunds kommun, 2012 
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Remissantal psykiatri 

 
Figur 57 Källa: Öppenvårds psykiatri, Stenungsunds kommun, 2012 

Öppenvårdspsykiatrin har haft en relativt stor ökning av antalet remisser till verksamheten 

förra året, från en tidigare ganska konstant nivå.  

Besök öppenvårdspsykiatrin 

 
Figur 58 Källa: Öppenvårds psykiatri, Stenungsunds kommun, 2012 

Således en gradvis ökning de senaste åren, framför allt de sista två åren. 
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Suicid och suicidförsök  

Haft suicidtankar under de senaste 12 månaderna Stenungsund 

 
Figur 59 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Då det finns ett stort mörkertal gällande suicidtankar och suicidförsök så är ovanstående fråga 

viktig att ställa. I 2011 års undersökning uppgav nästan 6 % i länet att de haft suicidtankar vid 

något tillfälle under det senaste året. För Stenungsund var andelen 5,4 %.  

Det finns en tydlig socioekonomisk variation, och ett starkt samband mellan ålder och kön. 

11 % av kvinnorna i gruppen 16 – 29 år har haft suicidtankar och drygt 7 % av männen. I 

åldergruppen 65 -84 år är andelen drygt 2 % oavsett kön. Högst rapporterad andel finns i 

grupperna som rapporterat sin hälsa som dålig (26 %), individer med sjuk/aktivitetsersättning 

(19 %), eller arbetslösa (17 %). Motsvarande andel bland yrkesarbetande låg på fyra procent. 

Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Självmord 2005 - 2009 

 

Figur 60 Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 
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Tandhälsa 
Tandhälsan är viktig för individens välbefinnande och livskvalitet. Under senare år har 

tandhälsan förbättrats för stora delar av befolkningen. Det är viktigt att följa utvecklingen av 

de grupper som har en mer utsatt tandstatus. Både socioekonomiskt svaga grupper, äldre 

personer med flera sjukdomar samt hemlösa och psykiskt sjuka är grupper som har en sämre 

utveckling. Källa: Folkhälsorapport 2009 

Tandhälsan har förbättrats för dem med dålig tandstatus sedan 2007. Stenungsund ligger 

bättre än regionen. Andelen som ej besökt tandläkaren trots behov har minskat från 18,1 % 

2007, till 13,4 % 2011. Nytt för 2011 är att frågan ”Orsak ej tandvård – ekonomiska skäl” 

finns med i enkäten hälsa på lika villkor. Andelen som svarade positivt på denna fråga var 

63,8 % att jämföra med Västra Götaland där det var 63,7%.  Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Tandhälsa – ganska eller mycket dålig - Stenungsund 

  
Figur 61 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Har ej sökt tandvård under de senaste två åren 

 
Figur 62 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011  
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Målområde 7 – Skydd mot smittspridning 

Klamydia 
Klamydia är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna i Sverige idag. 

Förekomsten har tredubblats den senaste 10-årsperioden. Detta kan bero på flera samverkande 

faktorer, bl.a. en förändring i unga vuxnas sexuella beteende. Personer i åldrarna 15-29 år stod 

år 2007 för 88 % av alla klamydiafall i Sverige. Klamydia är en av de sexuellt överförbara 

infektioner (STI) som regleras i smittskyddslagen. Källa: Folkhälsorapport 2009 

Klamydiaprover på Ungdomsmottagningen Stenungsund 

År Tagna prov 

% positiva 

provsvar 

2007 585 10 % 

2008 626 7 % 

2009 654 7 % 

2010 676 12 % 

2011 709 5 % 

Figur 63 Källa: Ungdomsmottagningen, 2011 

Under 2010 uppmärksammades en kraftig ökning av positiva klamydiasvar på 

Ungdomsmottagningen i Stenungsund. När man 2011 tittar tillbaka har man tagit fler 

klamydiaprov detta år än något av de fem föregående. Ändå har man den lägsta positiva 

klamydiafrekvensen på dessa år. Hög andel testningar kan ha samband med uppmärksamhet i 

bl. a lokalpressen samt införandet av sajten ”klamydia.se”. 

Målområde 8 – Sexualitet och reproduktiv hälsa 

Aborter 

Aborter efter ålder 2005 - 2009 

 
Figur 64 Källa: Socialstyrelsen 
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Medelvärde för perioden. Kommunen låg under åren 2005-2009 över rikets abortgenomsnitt i 

åldersgrupperna 15-19 samt 20-29 år. I de övriga låg man under rikets genomsnitt.  

Modellskola – sex- och samlevnadsundervisning 
Kristinedalskolan i Hasselbacken har genom skolledningens intresseanmälan valts ut att bli en 

s.k. modellskola för Regionen kring en utvecklad sex- och samlevnadsundervisning. Projektet 

leds av regionens HIV-enhet och GR:s pedagogiska centra i samverkan med skolan. Arbetet 

fortsätter i under 2012. Källa: Folkhälsorådet i Stenungsund, verksamhetsberättelse, 2011 

Målområde 9 – Fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse för vår hälsa, och motverkar effektivt våra 

vanligaste folksjukdomar. 30 minuters rask promenad fem dagar i veckan påverkar kroppen 

positiv på många olika sätt. Exempel på den positiva effekten är att blodsockret sänks, 

förminskar risk för hjärt- och kärlsjukdom, sänker blodtrycket, motverkar benskörhet, minskar 

risk för cancer i bl. a bröst och tjocktarm, stärker immunförsvaret och motverkar stress och 

depression. Källa: Folkhälsorapport 2009 

Fysisk aktivitet - personer 16-84 år - boendes Stenungsund 

 
Figur 65 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning Denna 

definition omfattar all typ av muskelaktivitet, t.ex. städning, trädgårdsarbete, cykling, 

motionsgymnastik. För att man ska uppnå en mätbar hälsoeffekt av fysisk aktivitet 

rekommenderas minst 30 minuters daglig aktivitet motsvarande snabb promenad  

Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Aktivitetsparken med måndagscafé 
En mötesplats för lättare fysisk aktivitet finns i Aktivitetsparken vid Skonaren, nära 

Kulturhuset. Här finns balans- och utegym, startpunkten för Hälsospåret, Hälsans stig och 

1000-stegsbanan. På måndagar finns ett gemensamhetscafé för de boende i Stenungsundhems 

bostäder vid Torget. Ansvaret för denna verksamhet fördelas mellan äldreorganisationerna i 

samverkan med hyresgästföreningen och Folkhälsan. Källa: Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 

2011  

66,1 

64,7 
65 65,1 

2007 2011

Fysisk aktivt minst 30 
min/dag 

Stenungsund Västra Götaland
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Hälsospåret 

Hälsospåret är ett enkelt sätt att själv testa sin kondition. Via Hälsospårets hemsida kan man 

även få hjälp med att planera sin fysiska aktivitet utan kostnad. I Stenungsund finns två 

Hälsospår. Det ena startar mellan Stenungsunds Vårdcentral och Fregatten (Aktivitetsparken) 

med en sträcka på 2,9 km. Det andra Hälsospåret, 1,8 km långt, finns i Hasselbacken med 

start vid Hasselgården. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012. Hälsospåret Tjörn & Stenungsund 

2009 

Hälsans stig 
Hälsans stig invigdes 2002 i Stenungsund med syfte att främja motion i alla åldrar. Stigen 

tillkom genom ett samarbete mellan Hjärt-Lungfonden, Folkhälsorådet och Motionsgruppen. 

På Hälsans Stig har människor möjlighet att ta en promenad i ett attraktivt gångstråk. Stigen 

är väl skyltad och det är lätt att se hur lång sträcka man vandrat. Hälsans Stig kan användas av 

såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Källa: Hälsans stig, 

Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Fysisk aktivitet Årskurs 9 

 
Figur 66 Källa: Drogvaneundersökningen Årskurs 9,Stenungsunds kommun 2011 

Fysisk aktivitet Årskurs 2 

 
Figur 67 Källa: Drogvaneundersökningen Årskurs 2, Gymnasiet, Stenungsunds kommun 2011  
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Målområde 10 – Matvanor och livsmedel 
Fortfarande äter befolkningen för lite frukt, grönsaker och fisk jämfört med vad 

livsmedelsverket rekommenderar. Kvinnor och högutbildade har generellt bättre matvanor än 

män och lågutbildade. Barn äter en för hög andel godis, läsk, snacks och bakverk. 

Undersökningar har visat på att nästan en fjärdedel av energiintaget i åldersgrupperna 4, 8 och 

11 år kom från dessa produkter. Barn och unga behöver befästa goda matvanor tidigt i livet, 

då det underlättar välmående, hälsa, och skolprestationer. Källa: Folkhälsorapport 2009 

Bra kostvanor  
Baseras på frågor om hur ofta man äter grönsaker och rotfrukter, samt frukt och bär. De som 

äter grönsaker och/eller frukt 3 gånger per dag eller oftare bedöms ha bra kostvanor.  

Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Bra kostvanor 

 
Figur 68 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

BMI vuxna Stenungsund 
Utifrån uppgiven läng och vikt räknas Body Mass Index (BMI) fram.  

BMI= kroppsvikt/ (längden * längden). Fetma motsvaras av BMI på 30 eller mer. 

BMI Kvinnor 

 
Figur 69 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Andelen kvinnor med övervikt eller fetma ökar. 2007 var 37,7 % överviktiga eller feta, 2011 

är denna siffra upp i 45,1 %.   
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BMI Män 

 
Figur 70 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

En högre del av männen är överviktiga eller feta jämfört med kvinnorna. Trenden här ligger 

dock stabilt runt 57 %. 

Målområde 11– Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel 

Ungdomars drogvanor 
Drogvaneundersökningen i årskurs 9, samt årskurs 2 på gymnasiet under 2011, visar bland 

annat på följande: 

 Andelen flickor som röker dagligen i årskurs 9 är nu 13 %, andelen pojkar som röker 

dagligen är lågt. Så låg att den ej kan redovisas. 

 För gymnasieeleverna har andelen ungdomar som röker minskat, speciellt bland de unga 

kvinnorna. 

 Var fjärde ungdom i årskurs 9 dricker sig berusad en gång i månaden eller oftare. 

 Andelen intensivkonsumenter av alkohol bland män i årskurs 2 har minskat och är nu på 

samma nivå som för kvinnorna, drygt 40 %. 

 Föräldrar till ungdomar i årskurs 9 har blivit restriktivare när det gäller att erbjuda alkohol. 

 Snusning bland pojkar i årskurs 9 har minskat till hälften på en sexårsperiod. 

Båda undersökningar har en bra svarsfrekvens, med ett för gruppen normalt eller t o m lågt 

svarsbortfall. För årskurs 9 svarade 254 elever, och för årskurs 2 på gymnasiet 254 elever. I 

jämförelsen med andra kommuner, eller riket, bör man tänka på att vara försiktig med 

tolkningar, eftersom undersökningsmaterialet är relativt litet. 

   

Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma
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Röker – årskurs 9 

 
Figur71 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9, Stenungsunds kommun, 2011 

Jämförelse andel riket: pojkar 21 % flickor 28  

Jämfört över hela perioden har flickornas rökning varit i stort sett oförändrad. Andelen pojkar 

som röker har fortsatt öka under perioden. Det finns en skillnad i användandet mellan flickor 

och pojkar. För pojkar är den största gruppen rökare de som röker på fest, medan det för 

flickorna är betydligt vanligare med daglig rökning.  

”Röker” inbegriper de som anger att de röker från varje dag till någon gång ibland. 

Röker – årskurs 2, gymnasiet  

 
Figur 72 Källa: Drogvaneundersökningen Års 2, Stenungsunds kommun 2011 

Jämförelse andel riket: män 36 %, kvinnor 43 % 
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Röker dagligen – årskurs 9 

 
Figur 73 Källa: Drogvaneundersökningen Åk 9, Stenungsunds kommun, 2011 

Jämförelse andel riket pojkar 9 % flickor 13 %  

Dagligrökningen är låg bland pojkarna i Stenungsund, så låg att den inte kan redovisas här. 

Ungefär hälften av de rökande flickorna är vanerökare i bemärkelsen att de röker så gott som 

dagligen. 

Röker dagligen – årskurs 2 gymnasiet 

  
Figur 74 Källa: Drogvaneundersökningen Åk 2 gymnasiet, Stenungsunds kommun, 2011 

Jämförelse andel riket: män 15 % kvinnor 20 % 

Vanerökning är vanligare bland kvinnor än män i den här undersökningen. Nära var femte kvinna 

jämfört med var tionde röker dagligen.  

Samverkan tobaksprevention 

Tillsammans med Tjörns kommun kunde Stenungsund under 2009-2010, med hjälp av 

beviljade medel från Folkhälsoinstitutet (FHI) utveckla det tobakspreventiva arbetet riktat mot 

barn och unga.   
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Deltagande verksamheter har varit Fröja (MVC), Folktandvården, grundskolan, gymnasiet, 

Fritid, Drogförebyggaren och Folkhälsan. Stenungskolans ledning beslöt att från höstterminen 

2010 införa ”tobaksfri arbetstid” utifrån en fastlagd handlingsplan. Både elever, personal samt 

föräldrar har berörts av satsningen. Under 2012 fortsätter arbetet med tobaksfri skoltid på 

samtliga skolor i kommunen. 

Källa: Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2011 

Vattenpipa 

Gällande vattenpipa har en hel del av ungdomar som svarat att de aldrig rökt, senare svarat att 

de rökt vattenpipa. Möjligen kan uppfattningen bland ungdomar vara att vattenpipsrökning ej 

är jämställd med rökning av cigaretter. 

 
Figur 75 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9, Stenungsunds kommun, 2011 

Ungefär en tredjedel av ungdomarna i årskurs 9 har någon gång rökt vattenpipa. För årskurs 2 

har ungefär hälften av ungdomarna uppgett att de rökt vattenpipa.  

Hur får du vanligen tillgång till cigaretter? 

 
Figur 76 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9, Stenungsunds kommun, 2011 

Trenden tyder på att det blivit svårare för ungdomar att få tag i cigaretter. Den vanligaste 

källan är att man ber någon köpa eller blir bjuden. I årskurs 2 är det vanligaste att man köper 

själv, mer än 40 %. 
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Alkoholkonsumenter – årskurs 9 

 
Figur 77 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9, Stenungsunds kommun, 2011  

Jämförelse andel Riket: pojkar 57 % flickor 62 % 

Alkoholkonsumenter – årskurs 2, gymnasiet 

 
Figur 78 Källa: Drogvaneundersökningen Års 2, Stenungsunds kommun, 2011 

Vilka sorter dricker ungdomarna i årskurs 9? 

 
Figur 79 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9,Stenungsunds kommun 2011 
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Det som tydligast attraherar ungdomarna är stark cider och blanddrycker s.k. alkoläsk. Det 

finns ingen nämnvärd förändring mellan undersökningstillfällena. 

 
 Figur 80 Källa: Drogvaneundersökningen Års 2, Stenungsunds kommun, 2011 

Hur får du vanligen tag … alkohol årskurs 9 

 
Figur 81 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9, Stenungsund kommun, 2011 

Det är framförallt från kompisar och kompisars syskon man får tag i starköl och folköl. 

Mönstret är i stort sett det samma när det gäller spritdrycker. 
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Intensivkonsumtion – årskurs 9 

 
Figur 82 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9, Stenungsunds kommun 2011 

Jämförelse andel Riket: pojkar 18 % flickor 21 %  

Som intensivkonsument räknas den som dricker en alkoholmängd vid ett och samma tillfälle, 

som består av t.ex. 6 burkar folköl, eller fyra burkar starköl eller 18 cl starksprit, en gång i 

månaden eller oftare. Andelen intensivkonsumenter, som är en riskgrupp har i denna 

ålderskategori återigen ökat något och är nu en fjärdedel av samtliga ungdomar.  

Problem i samband med alkohol - intensivkonsumenter årskurs 9  

  
Figur 83 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9, Stenungsunds kommun, 2011  
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Intensivkonsumenter – årskurs 2, gymnasiet  

 
Figur 84 Källa: Drogvaneundersökningen Års 2, Stenungsunds kommun, 2011 

För männen har intensivkonsumtionen minskat sedan 2004. För kvinnorna har det istället 

visat sig en ökning under dessa år. 

Problem i samband med alkohol – intensivkonsumenter årskurs 2, gymnasiet 

  
Figur 85 Källa: Drogvaneundersökningen Års 2, Stenungsunds kommun, 2011 

Genomgående så har en högre andel flickor än pojkar rapporterat om problem, i samband med 

alkoholförtäring bland intensivkonsumenterna.  
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Möjlighet att prova narkotika – årskurs 2, gymnasiet 

 
Figur 86 Källa: Drogvaneundersökningen Års 2, Stenungsunds kommun, 2011  

Jämförelse andel Riket: män 46 %, kvinnor 40 % 

Har använt narkotika – årskurs 9 

 
Figur 87 Källa: Drogvaneundersökningen Års 9, Stenungsunds kommun, 2011  

Har använt narkotika – årskurs 2, gymnasiet 

 
Figur 88 Källa: Drogvaneundersökningen Års 2, Stenungsunds kommun, 2011 

Jämförelse andel Riket: män 21 %, kvinnor 14 %  

Det är fortfarande få ungdomar som har provat narkotika, andelen ligger på samma nivå som 

vid förra mätningen. Bland dem som provat narkotika är hasch och marijuana de vanligaste 

preparaten. Sniffning har rapporterats av en väldigt liten andel ungdomar.  
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Pelikanen 

Erbjuder stödgrupper till unga som lever i en miljö med missbruk, våld eller psykisk ohälsa.  

Kostnadsfri verksamhet som träffas i en gång i veckan och pratar, fikar, lyssnar på varandra 

och umgås. Drivs som ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Stenungsund, Kommunen och 

Kungälvs sjukhus. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Alkoholkonsumtion – vuxna 

Socialmedicinsk mottagning 

Den socialmedicinska mottagningen riktar sig till dem som vill ha hjälp att ta sig ur ett 

missbruk av alkohol, läkemedel eller andra former av droger. Man erbjuder rådgivning och 

behandling av olika slag, beroende på behov. Insatserna kan såväl vara medicinska som 

sociala utifrån individbehov, och all behandling är kostnadsfri. Man har en kompetens som 

sträcker sig över sjuksköterska, socionom samt läkare.  Anhöriga är även välkomna.  

Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Kvinnomottagningen 

Kvinnomottagningen är riktad mot kvinnor som har frågor om sin konsumtion av alkohol, 

läkemedel eller andra droger. Man erbjuder kostnadsfritt rådgivning och behandling utifrån 

individens behov. Såväl i grupp som individuellt. Man har en kompetens som sträcker sig 

över sjuksköterska, socionom samt läkare. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida, 2012 

Riskabla alkoholvanor - 16-84 år

 
 Figur 89 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 
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Alkoholförsäljning 2010 

 
Figur 90 Källa: Statens folkhälsoinstitut, FHI/tillsyn 

Alkoholrelaterad dödlighet 2004 – 2008 

 
Figur 91 Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 

Med alkoholrelaterad dödlighet avses här dödsfall där alkohol eller en alkoholbetingad 

organskada har omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande 

dödsorsak. Källa: Socialstyrelsen, 2012 

Tobaksbruk – vuxna 

Röker du dagligen?  

 

Figur 92 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011  
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Snusar du dagligen? 

  
Figur 93 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 

Har du någon gång använt hasch eller marijuana? 

 
Figur 94 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011 
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Datoranvändande 
I 2011 års drogvaneundersökning har några nya frågor om datoranvändande introducerats. 

Datoranvändande Årskurs 9 

 
Figur 95 Källa: Drogvaneundersökningen Årskurs 9, Stenungsunds kommun, 2011 

Datoranvändande Årskurs 2 

 
Figur 96 Källa: Droganvändandeundersökningen Årskurs 2, Stenungsunds kommun, 2011 

 I tabellen anges andelen som ägnar mer än 15 timmar per vecka åt datoranvändning. 

Sammantaget är det är en stor andel ungdomar som ägnar mycket tid per vecka till att surfa 

och chatta. 26 procent av pojkarna och 41 procent av flickorna i årskurs 9 ägnar 15 timmar 

eller mer till detta.  

12 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna i årskurs 9 rapporterar att deras 

Internetanvändande har lett till problem för dem. För gymnasieeleverna uppger 16 % att deras 

användande lett till problem för dem. 

Hälsorelaterad livskvalitet – EQ-5D 

Självskattad hälsa kan även mätas som hälsorelaterad livskvalitet med instrumentet EQ-5D. 

Det är ett viktigt instrument i hälso- och sjukvårdsforskning, framförallt för olika 

sjukdomsgrupper. EQ-5D är tilläggsfrågor i Västra Götalands frågeformulär och baserat på 

fem enkätfrågor som omfattar rörlighet, möjlighet att klara av den egna hygienen, möjlighet 

att klara av sina huvudsakliga aktiviteter (arbete, studier, hushållssysslor, fritid), 

smärtor/besvär samt oro/nedstämdhet. Det är graden av besvär som anges. 
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Om man har svarat ”inga problem” på alla fem frågor får man index 1 - full hälsa. Andra 

svarsalternativ ger avdrag i olika grad. Lägsta indexvärdet är 0. 

EQ-5D indexmedelvärdet bland de svarande är 0,82. Kvinnor har något lägre EQ-5D 

indexmedelvärde än män (0,80 respektive 0,84). Medelvärdet sjunker med stigande ålder. 

Bland 65-84 åringar är värdet 0,76. EQ-5D varierar stort mellan olika grupper av de svarande, 

på liknande sätt som för självskattat allmänt hälsotillstånd.  

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? – diagram hälsa på lika villkor 

 
Figur 97 Källa: Hälsa på lika villkor, 2011  
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