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Om året som gått

2002 års bokslut visar på ett
positivt resultat på drygt 3 miljoner
kr. Det är mycket glädjande och
resultatet är c:a 8 miljoner kr bättt-
re än budget.

Bidragande orsaker är ökade
skatteintäkter och statsbidrag, samt
minskade kapitalkostnader delvis
beroende på att planerade investe-
ringar ej genomfördes under 2002.

I driftbudgeten finns en del
avvikelser. Den största avvikelsen
visar Individ och Familjeomsorg.
Där försörjningsstödet (socialbi-
draget) har skjutit i höjden. Efter
några år av positiv utveckling med
stadigt sjunkande kostnader, blev
2002 drygt 1.5 miljon dyrare än
2001. Här har ett förändringsarbe-
te påbörjats som på sikt skall
vända den negativa utvecklingen.

Skola och barnomsorg har
också en negativ avvikelse totalt,
men tar vi hänsyn till den stora
inflyttningen och speciellt
anspänningen för barnomsorgen
som detta fört med sig, är ju inte
överskridandet anmärkningsvärt
och går förhoppningsvis att jobba
bort på sikt, då inflyttningstakten
blir något lugnare.

Bostadsanpassningsbidrag har
kostat dubbelt så mycket som
beräknat, men skulle inte dessa

anpassningar ske, skulle vi tvingas
öka platsantalet i särskilda boende,
så totalt sett är det väl använda
pengar såväl ur mänsklig som eko-
nomisk synpunkt.

Avvikelser ur positiv bemär-
kelse blev det för Social Omsorg
och Nösnäsgymnasiet.

Nösnäsgymnasiet visar ett
överskott på nästan 1 miljon kr, en
kombination av att de interkomm-
munala ersättningar blev större än
beräknat och handfast genomförda
besparingar.

Social omsorg har efter ett par
år av underskott vänt denna
utveckling och visar ett litet över-
skott, främsta orsakerna är en
något mindre volymökning av de
äldre som behöver kommunens
hjälp och en del vakanser i sin
organisation.

Sammanfattar man resultatet
totalt i kommunen är det mycket
positivt att budgeten totalt gett ett
överskott, trots att befolknings-
ökningen blev hela 580 personer.

Det som inte är så positivt
under 2002 är precisionen i våra
ekonomiska prognoser, dessa
måste bli bättre, prognoserna ända
fram till 2002 års slut pekade mot
stora underskott. Dessa prognoser
låg delvis till grund för höjningen

Det ekonomiska utfallet blir
bättre än budgeterat och redovisar
ett överskott på 3,4 miljoner kro-
nor. Detta beror bl. a på att
Gymnasieskolan, politisk verk-
samhet, social omsorg, kultur,
arbetsmarknadsåtgärder och koll-
ektivtrafiken gör positivt resultat
och att våra räntekostnader och
avskrivningar blir lägre än budge-
terat. Dessutom blev skatt och
statsbidrag betydligt högre än bud-
geterat . 

Under året har delar av
Timmervik/Sävelycke blivit in-
kopplat på vatten och avloppsnä-
tet, vi har beslutat att bygga ut
Jörlandaskolan, vi har påbörjat en
ny förskola i Getskär och väg 160
har invigts mellan Kullen och
Nösnäs ett halvår före beräknad
tid, med cykelväg mellan Stora
Höga och Stenungsund. Fjärr-
värmenätet har byggts ut i tätorten,
och kapaciteten på avloppsnätet
har förstärkts. Kommunen och
Stenungskolan har firat 50-års
jubileum. Kulturhuset Fregatten
har firat 10-årsjubileum. Nova
naturgas har träffat avtal med
Perstorp Oxo om att dra en natur-
gasledning från Göteborg till
Stenungsund. Vi har genomfört en
Bo-mässa ihop med Tjörn och
Orust på Fregatten. Vi har fått mil-
jöbensin på sjömarinan i
Stenungsund.

Bokslut 2002 för Stenungsunds
kommun; för vad hade vi planerat
och hur blev det med facit i hand?

Befolkningsökningen har varit
högre än vad vi trodde. Vi har ökat
med 580 personer och det är 60
mer än vad vi räknat med. Det
innebär att vi ökar med 2,7 % och
med det ökar vi mest i landet. Ser
man 2001-2002 tillsammans så har
vi ökat med 1.070 personer eller
5 %. Under 2003 kommer vi inte
öka lika mycket eftersom det min-
skar på planlagda tomter som kan
bebyggas.

Bo Pettersson (s)
Kommunalråd

Kommunfullmäktige har
beslutat om ett program för
utbyggnad av särskilt omsorgsbo-
ende för äldre. Ekenässkolans
utbyggnad har vi invigt, och Öds-
mål har fått en ny förskola. Genom
den stora befolkningsökningen och
nya reformer så har vi under året
öppnat 10 nya förskoleavdelning-
ar. Sanatoriet i Svenshögen har
avyttras till boende och verksam-
heter. Kommunfullmäktige har
beslutat om en investeringsplan på
100 miljoner kronor för de närmsta
5 åren för förskoleutbyggnad/
grundskoleutbyggnad. 

Det har hänt mycket under året
i Stenungsund och vi har stora
utmaningar framöver. Hittills har
vi klarat av det och jag räknar med
att vi skall klara av det även i fram-
tiden .

Det ekonomiska resultatet för
kommunen med våra bolag och 4S
gör att våra tillgångar överskrider
våra skulder för första gången
sedan 1995 med 1,1 miljoner kro-
nor.

Bo Pettersson 

av skatten med 70 öre som majori-
teten genomförde vid årsskiftet.

Hade årets resultat varit känt,
hade troligen skattehöjningen bli-
vit något mindre eller som vi
moderater ville helt uteblivit.

Åläggs vi inte en massa nya
uppgifter från staten, utan finansi-
ering, är en justering av skatten
nedåt möjlig under innevarande
mandatperiod.

Ove Andersson

Ove Andersson (m)
Oppositionsråd



Stenungsund 
- Sveriges mest expansiva kommun

Fjärde året i följd med kraftig
befolkningstillväxt.

Under 2002 ökade antalet invånare i
Stenungsund med 2,7% eller 580 personer, vil-
ket är den största ökningen i landet om man ser
ökningen i förhållande till kommunstorleken.
Det innebär att det vid årskiftet var 21 755 per-
soner folkbokförda i kommunen. 

Från att några år i mitten av 90-talet ha legat helt
stilla i befolkningstillväxt sköt inflyttningen till
Stenungsund fart 1999, då ökningen var 276 perso-
ner. Sedan dess har takten ökat för varje år. År 2000
steg invånarantalet med 402 personer, 2001 med 496
och i år ökade vi med hela 580 personer.

Andra kommuner som ökar mycket är
Oxelösund, Värmdö, Åstorp och Vaxholm som
samtliga ligger i spannet mellan 1,7 och 1,8%. Störst

folkökning hade Göteborgs kommun med 3654 per-
soner följt av Stockholm (3200) och Malmö (3084).
Bland de kommuner som minskar mest finner vi
Sorsele som minskade lika mycket som
Stenungsund ökade, d v s 2,7 % samt Örnsköldsvik
som minskade med 317 personer. Även våra grann-
kommuner ökade sina befolkningstal förra året.
Mest ökade Uddevalla med 428 personer. Övriga
ökningar var Kungälv; 311, Lilla Edet; 98, Orust; 26
och Tjörn; 29 personer.

Stor inflyttning och ökat barna-
födande

Ökningen beror till allra största delen på inflytt-
ning från andra kommuner, men en del av ökningen
kan även hänföras till en minskad utflyttning jämfört
med föregående år. Flyttningsöverskottet, skillnaden
mellan in- och utflyttning, var förra året 509 perso-
ner, vilket är 77 personer större än föregående år.
Det föddes även fler barn i Stenungsund år 2002

(251 st) än på flera år och födelseöverskottet var 74
personer jämfört med året innan då det var 66.

Den största folkökningen skedde i Norum, dvs
centrala Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda som
ökade med ca 390 personer av de totalt 580. I
Spekeröd ökade befolkningen med ca 45 personer
och de norra kommundelarna Ucklum, Ödsmål och
Svenshögen ökade tillsammans med ca 145 perso-
ner.

År 2002 flyttade det in 1458 personer till komm-
munen och 949 flyttade ut. Av de som flyttade in
kom drygt 1130 från andra kommuner i Västra
Götaland, ca 235 personer kom från övriga Sverige
och drygt 90 flyttade till Stenungsund från utlandet.
De som flyttade ut från kommunen fördelade sig på
liknande sätt. 

Tonåringar och gamla ökar mest
Delar vi in befolkningen i grupper ser vi att det

är tonåringar i åldern 16-19 år (7,7%) och personer
över 80 år (5,1%) som ökar mest. Den enda grupp-
pen som minskar är barn i förskoleklass och grund-
skolans lägre åldrar. Den stora gruppen, personer
mellan 20 och 64 år, ökar som kommunen totalt,
nämligen 2,6%

Fortsatt hög ökningstakt de 
närmaste åren

Den befolkningsprognos som tagits fram och
antagits som planeringsgrund av kommun-
fullmäktige förutspådde att vi vid årets slut skulle ha
21714 invånare att jämföra med utfallet på 21755.
Även de närmaste åren kommer vi enligt prognosen
att se en kraftig befolkningstillväxt på mellan 350
och 450 personer per år. 

Åldersgrupp

0-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-64 år
65-79 år
80- år

Totalt:

Antal invånare 
2002-12-31

Förändring gente-
mot föregående år

Procentuell
förändring gente-
mot föregående år

4,4%
-0,8%
3,5%
7,7%
2,6%
2,9%
5,1%

2,7%

67
-19
32
80

321
66
33

580

1 583
2 292

950
1 123

12 809
2 318

680

21 755

Landshövding Göte Bernhardsson har ofta anledning att besöka Sveriges mest expansiva kom-
mun. Här vid invigningen av ombyggnaden av väg 160 den 16 november 2002.

Gåva vid kommunens 50-årsjubileum
Interpipe Contractors i Stenungsund AB har varit

verksamma i Stenungsund i 20 år. I samband med
detta jubileum har de anställda på lediga stunder
tillverkat ett konstverk, en jordglob, i rostfritt stål
och skänkte detta till Stenungsunds kommun i sam-
band med kommunens 50-årsjubileum.

Jordgloben är nu monterad vid sydöstra hörnet
av Kulturhuset Fregatten.
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Förvaltningsberättelse  

Bruttokostnaderna har överstigit miljardstrecket och i förhållande till föregå-
ende år är det en ökning med 6,6%. 

Intäkterna har trots införandet av maxtaxor inom både barnomsorg och äldre-
omsorg (från halvårsskiftet) ökat med 8%. 

Vad gäller maxtaxan för äldre så har inte intäkterna minskat och för barnom-
sorgen så ökar intäkterna med drygt 6% och detta beror framförallt på att ökning-
en av antal barn i barnomsorgen var 11%.

Skatter och statsbidrag

Skatteintäkter
Skatteintäkterna blev åter igen högre än budgeterat. Avräkningen för 2001

blev 3,1 Mkr bättre än budgeterat (drygt 150 kr högre per invånare)och
avräkningen för 2002 blev 1.1 Mkr bättre än budgeterat (det motsvarar ca 50 kr
mer än budgeterat, per invånare). 

Statsbidrag
Avvikelsen mot budget var +1,6 Mkr. Detta berodde på att vår genomsnittli-

ga skattekraft försämrades. Från att ha haft runt 103 % av rikets genomsnittliga
skattekraft är vi nu nere runt 100%. Det får då effekten att vi inte betalar så
mycket i inkomstutjämning som vi tidigare gjort.

En positiv post som inte fanns budgeterad är det tillfälliga sysselsättningsstöd
samt nyanställningsstöd som erhållits. Tillfälligt sysselsättningsstöd ersätts med
1% av lönesumman och nyanställningsstödet ersätts med 32,82% av skillnaden
mellan 2001 och 2002 års lönesumma. Löneökningarna förutsätts vara 4% och
frånräknas skillnaden.

Posterna avseende anställningsstöd har givit 5,6 Mkr i intäkter som inte fanns
budgeterade.

1998
0,3 Mkr

1999
-1,0 Mkr

2000
3,4 Mkr

2001
-2,9 Mkr

2002
3,5 Mkr

1998

341,0
-790,1
-36,3

-485,4

Mkr

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

Nettosumma
Förändring

1999

347,0
-839,9
-27,8

-520,6
7,5%

2000

348,3
-884,6
-28,4

-564,7
8,2%

2001

377,3
-970,7
-28,4

-621,9
10,1%

2002

407,4
-1.034,7

-29,4

-656,9
5,6%

1998

475,3
15,0
26,6

516,9

5,1%

Mkr

Skatteintäkter
Extra statsbidrag
Statsbidrag
Sysselsättningsstöd

SUMMA

Förändring

1999

521,2
6,5

23,8

551,5

6,7%

2000

562,8
0

33,2

596,0

8,1%

2001

605,0
0

39,8

644,8

8,2%

2002

637,4
0

43,4
5,6

686,4

6,5%

Kommunen
Årets resultat
Förändring av eget kapital

Förändringen av eget kapital visar resultatet för kommunen och var i år posi-
tivt. Under senaste femårsperioden har resultatet pendlat runt nollstrecket.

Avstämning mot balanskravet

Innevarande års resultat innehåller inga poster som skall avräknas resultatet,
i form av realisationsvinster eller liknande, utan det överskott som uppkommit
används för att täcka 2001 års underskott. 

Enligt kommunallagen 8 kap 5§ skall ett underskott täckas senast två år efter
att det uppkommit. Denna lag trädde i kraft 2001. Det underskott som kommu-
nen har med sig från 2001 är i och med 2002 års bokslut täckt.

Tabellen visar intäkter och kostnader exklusive interna poster.

Sammanställd redovisning
Enligt kommunallagen kallas inte koncernredovisning för koncernredovis-

ning i kommuner utan det kallas "Sammanställd redovisning". 

Koncernavgränsning
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen: ST-Hem AB,

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, SEMAB samt Beställarförbundet 4S. Alla
är helägda av kommunen förutom Beställarförbundet 4S som ägs till drygt
51%. Övriga ägare i 4S är Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Kommunen är även stiftare i tre stiftelser, Gårdsjöstiftelsen, Stiftelsen
Bästkusten samt nybildade Profilstiftelsen. Ingen av dessa har en omsättning
eller balansomslutning som väsentligt påverkar resultat eller omslutningen i
den sammanställda redovisningen och har därför inte konsoliderats.

Vidare är kommunen delägare i renhållningsbolaget Renova AB samt trafik-
företaget Västtrafik AB. Kommunens andel i dessa bolag är så liten att inte
heller det påverkar resultat eller balansomslutning.

Årets resultat
Resultatet blev positivt och gav ett överskott på 9,6 Mkr.
Kommunen 3,5
ST-Hem -4,6
SEMAB 8,6
Stenungsunds fjärrvärme -2,6
4S 4,6
Summa 9,6

De olika bolagen presenteras på annat håll i denna skrift. 

Koncernens resultat

Investeringar och finansiering
I koncernen har det investerats under året för 78,7 Mkr. Kommunen står för

den största delen på 52,7 Mkr. Investeringar i fjärrvärmeanläggningar har gjorts
med 12,7 Mkr. Resterande 13,1 Mkr är investeringar i ST-Hem AB.

Trots investeringar på 78,7 Mkr har låneskulden minskat med 6 Mkr. Det
var endast kommunens låneskuld som ökade. Men trots investeringar i kommu-
nen på 52,7 Mkr ökade den kommunala skulden endast med 27 Mkr.

Långfristiga lån i koncernen

Soliditet
Soliditeten i koncernen är 0%. Ser man det positivt, så har soliditeten för-

bättrats från -0,1% till 0,1%. Det går åt rätt håll.

1998
4,6 Mkr

1999
18,4 Mkr

2000
-10,1 Mkr

2001
8,1 Mkr

2002
9,6 Mkr

Mkr

Skattekollektivet
Avg.finansierad
verksamhet (VA)
SEMAB +
Stiftelsen St. Fjärrv.
ST-hem AB

SUMMA

1999

440

60

26
1 292

1 818

2000

461

60

26
1 240

1 787

2001

459

60

72
1 226

1 816

2002

486

60

60
1 204

1 810

1998

433

60

29
1 306

1 828
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Förvaltningsberättelse
Sociala enheter

Individ- och familjeomsorgen kostade 5 Mkr mer än budget. En av anled-
ningarna var ett antagande att försörjningsstödet (socialbidraget) skulle minska
med drygt 2 Mkr, från 15,4 Mkr till 13,2 Mkr. Tyvärr så visade det sig att blev
nästan tvärtom. Kostnaderna för socialbidraget blev 17 Mkr. Jämfört mot den
optimistiska budgeten så är avvikelsen nästan 4 Mkr. Resterande avvikelse hos
enheten avser ökning av kostnaderna för placering av barn- och unga.

Social omsorg som är den andra enheten under rubriken "Sociala enheterna"
klarade sin budget och gjorde t o m ett litet överskott. Anledningen till detta är
framförallt att "behovsökningen" från de äldre inte blev så stor som planerat.

Däremot så blev utfallet för bostadsanpassning dubbelt så stort som budget,
fyra miljoner mot budgeterat 2 Mkr. Bostadsanpassning har till uppgift att han-
dikappanpassa bostäder.

Enheter för skola och barnomsorg

Kommunens stora inflyttning gör att enheterna för skola och barnomsorg är
hårt ansatta. Nettokostnadsökningen jämfört med 2001 var drygt 8%. Delar
man upp det på skola och barnomsorg för sig så kan man se att bruttokostnaden
för skola har ökat med 7% men antalet elever endast har ökat med 1%. I barn-
omsorgen har däremot antalet barn ökat med 11% men kostnaderna har ökat
med 13%.

Budgetavvikelsen var för hela enheten 1%.

Enheter för gymnasie- och vuxenutbildning

Nösnäsgymnasiet har en nettokostnadsökning mellan 2001 och 2002 på
knappt 3%. Vuxenutbildningsenheten har lägre nettokostnader 2002 än 2001.
Båda dessa enheter har klarat sin budget och lämnat ett överskott. Ett bespa-
ringsarbete har genomförts men båda enheterna är påverkade av hur många
Stenungsundselever som väljer utbildning på annan ort och därmed genererar en
kostnad som inte så lätt kan påverkas.

Enheter för Fritid och Kultur

Båda enheterna har klarat sina budgetar då bl a Fritid har kunnat använda sig
av sitt gamla överskott. Enheten har använt överskottet bl a för att reparera alla
badbryggor som stormarna förstört.

Kultur har förutom att klara sin budget även klarat av en massa olika arran-
gemang och utställningar, ex har man klarat av att genomföra kulturhusets 10-
årsjubileum.

Finansiell ställning
Tillgångar

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 51,5 Mkr. Av dessa gick nästan 36 Mkr till

fastighetsinvesteringar ex har det nya äldreboendet kostat 11,5 Mkr bl a beroende
på att fastigheten Furugården har köpts in från Västra Götalandsregionen. 6 Mkr
har förskolan i Getskär kostat under 2002 och 5,5 Mkr till tekniksalar på
Nösnäsgymnasiet.

Utöver fastighetsinvesteringar har Va-enheten investerat 4,8 Mkr och
Nösnäsgymnasiet 2,9 Mkr inom olika program.

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar består till största delen av utlåning till egna bolag.

Fordringarna har minskat med 27,3 Mkr från 230,4 Mkr till 203,1 Mkr. 27 Mkr
av minskningen är amorteringar som ST-Hem och SEMAB gjort. Kommunen
sköter all utlåning till SEMAB men endast en del av ST-Hems lånebehov. 

Likviditet
Strategin med kommunens likviditet är att ligga så nära noll som möjligt. Så

fort överlikviditet uppstår amorteras något lån och skulle likviditetsbehov uppstå
tas ett nytt lån upp. Anledningen till den stora likviditeten 2002-12-31 är att ett
femårigt swaplån på 25 Mkr togs den 30 december. Strategin med detta är att
säkra räntorna för en längre tid. Amortering på andra lån som förföll i början av
året har skett med motsvarande belopp (låneskulden har inte ökat).

Finansnetto

Finansnettot har försämrats något jämfört med föregående år. Detta beror  på
att låneskulden som avser kommunkollektivet är 27 Mkr högre än föregående år.
Snittränta var den 31/12 2002 4,98%. Kommunens lån redovisas längre fram i
texten under rubriken skulder.

Känslighetsanalys
Stenungsunds kommuns beroende av yttre faktorer kan beskrivas genom att

göra en känslighetsanalys. Nedan kan utläsas hur ett antal parametrar kan påver-
ka den kommunala ekonomin. Små förändringar kan innebära stora belopp, vil-
ket visar hur viktigt det är att man har en tillräckligt stor marginal då budgeten
fastställs.

Löneökning 1% 5 Mkr
Ränteförändring 1% 5 Mkr
Utdebitering 10 öre 3 Mkr
Socialbidragsökning 10% 2 Mkr

Driftredovisningen
För hela den löpande verksamheten redovisas ett underskott mot budget på
4,9 Mkr, se sid. 14.

Gemensamma enheter

Kommunen har tre enheter som har till uppgift att serva verksamheten, dessa är:

Fastighet har klarat sin budget och har under året haft fullt upp med att fär-
digställa ett antal lokaler för den stora barnomsorgsutbyggnaden. Dessutom har
energipriserna frestat på kostnaderna.

Måltidsenheten har också påverkats av barnomsorgsutbyggnaden.
Anledningen till att Måltid inte klarade sin budget för 2002 berodde dock inte på
detta utan på att Tallåsens servering inte stängdes förrän på hösten. Tallåsens ser-
vering var intäktsfinansierad men redovisade underskott och kommunfullmäkti-
ge tog beslut att lägga ner verksamheten.

Stöd & service är namnet på de kommunövergripande administrativa funk-
tioner, ex ekonomi, kansli, IT och personal mm. Enheten ökade sina nettokost-
nader med ca 9% jämfört med 2001. Kostnadsökningen ligger främst på IT som
ökat med 17% mellan åren.

Tekniska enheter

Gata/Park, Samhällsbyggnad, Räddning är förhållandevis små enheter vad
beträffar ramtilldelning. Räddningstjänsten är en av de billigare i landet om man
räknar kostnad per invånare och det beror främst på två saker. Det ena är att
kommunens struktur gör att det endast behövs en räddningsstation och den andra
är samarbetet med de petrokemiska industrierna. Dessa enheter har ökat sina
nettokostnader med tillsammans 2,5% jämfört med föregående år vilket inte är
speciellt mycket men eftersom tilldelad budget var lägre än utfallet för 2001 så
överskreds budgeten ändå.

Avgiftsfinansierade tekniska enheter

Vatten och avloppsenheten klarade sin budget men däremot gjorde
Renhållningen ett rejält underskott på 2,8 Mkr. En ny taxa är beslutad och kom-
mer att gälla från april månad 2003.

1998

19,6
-50,9

-32,3

Mkr

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Summa

Förändring

1999

19,8
-50,6

-30,8

-4,6%

2000

17,2
-45,0

-27,8

-12,0%

2001

13,5
-39,3

-25,8

-7,2%

2002

12,3
-38,6

-26,3

1,9%
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Förvaltningsberättelse 
Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser avser den pensionsskuld som är upparbetad fram tom
971231. Skulden uppgår till 342,1 Mkr varav 66,8 Mkr är löneskatt. Ökningen
från 2001 avser ränta och basbeloppsuppräkning av skulden.

Borgensförbindelser
Borgensåtagandena sjunker och är totalt 955,9 Mkr jämfört med 962,9 Mkr

föregående år. I början av 2003 försvinner ytterligare ett borgensåtagandet på
1,5 Mkr till Föräldrakooperativet Blå Musslan.

Ett nytt åtagande finns under året och det är till Stora Höga ridklubb. De
erhöll kommunal borgen för att kunna förbättra miljön för sina hästar.

Ekonomi på sikt
Stenungsunds kommun har en dålig motståndskraft mot oväntade kostnader.

De senaste fem årens sammanlagda resultat har givit ett överskott på endast
3,3 Mkr. Det krävs betydligt större överskott för att få ett positivt eget kapital.
För att nå den målsättningen att tillgångarna skall överstiga skulderna saknas 43
Mkr. Klarar kommunen av att få ett överskott på ca 5 Mkr per år så är det målet
uppnått om mindre än tio år.

Den politiska majoriteten har som målsättning att det egna kapitalet i koncer-
nen skall vara positivt senast 2006 och det målet är uppnått redan 2002.
Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till en dryg miljon.
Balansomslutningen i koncernen är över två miljarder och det innebär att soli-
diteten måste redovisas med en decimal för att synas, den blev 0,1%. Men Rom
byggdes inte på en dag och det är ju några år kvar till 2006.

Med den kraftiga befolkningsökningen som varit och som verkar hålla i sig
så krävs det bra planering och framförallt snabb verkställighet när nya kommun-
medborgare skall beredas plats i den kommunala servicen. Det får ju ändå ses
som ett "positivt problem" att bekymret med att få ekonomin i balans beror på att
så många väljer Stenungsund som bosättningsort. När inflyttningstakten minskar
något bör skatteintäkterna komma ikapp de ökade kostnader som uppstår för den
kommunala servicen. Detta tillsammans med att investeringstakten kan dras ner
på normalnivå bör göra det möjligt att få en bättre ekonomi.

För kommunens bolag, bostadsbolaget och fjärrvärmebolaget kunde det sett
sämre ut. Med tanke på svårigheten att få bostäder i Göteborgsregionen så är
vakansgraden i lägenhetsbeståndet i princip obefintlig i ST-Hem. För att värna
miljön och för att få tillgång till billig uppvärmning är efterfrågan på fjärrvärme
stor och det gör att SEMAB ser framtiden an med tillförsikt.

Största orosmolnet för koncernen är hur räntan skall utvecklas. Med stora
skulder i kommunen och i bostadsbolaget samt nya lånebehov pga. satsningar för
tillväxten i kommunen och utbyggnaden av fjärrvärmen är räntenivån av central
betydelse. 

I nuläget klarar koncernen av en räntenivå på runt 5%. Det finns faktiskt en
potential att förbättra räntekostnaderna om räntenivåerna sänks. Så sammanfatt-
ningsvis kan man konstatera att räntenivån både är ett orosmoln och en möjlig-
het. 

Skulder och eget kapital

Eget kapital och soliditet
Det finns inget eget kapital eftersom skulderna är större än tillgångarna.
En bokning direkt mot det egna kapitalet har skett 2002. Det är de löner och

andra förmåner som intjänats under december men som utbetalats i januari.
Dessa kostnader skall belasta 2002 och en periodisering skall ske. För att inte få
13 månaders timlöner det året man ändrar sättet att periodisera, förs den kostna-
den inte mot resultatet utan direkt mot eget kapital.

Soliditetsmåttet beskriver hur stor andel av tillgångarna som är finansierade
med egna medel. Det genomsnittliga soliditetstalet för Sveriges kommuner är
drygt 50%. Stenungsunds soliditet är -5%.

Avsättningar
Avser avsättning av pensioner för de som uppbär Kommunal kompletterings-

pension (KP) eller särskild ålderspension (SÅP). KP erhåller de som tjänar mer
än 7,5 ggr basbeloppet. De tjänar in en förmånsbestämd pension som inte ingår
i den årliga individuella delen som utbetalas.  

Den kommunala kompletteringspensionen har ökat kraftigt de senaste fem
åren och kommer att öka ännu mer de närmaste åren. Prognosen för tiden fram
till 2006 är att avsättningen är uppe i drygt 28 Mkr. I kommunen finns det ca 200
personer som tjänar mer än 7,5 ggr basbeloppet.

Garantipension (GP) är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om
förtida pension. Då avsätts hela pensionen när beslutet fattas och minskar i takt
med att pensionen betalas ut. Vid årsskiftet fanns fem personer med garantipen-
sion och tre med visstidspension. 

Visstidspension (VP) erhålls om man haft en anställning med visstidsförord-
nande. Av de tre med visstidsförordnande är två stycken politiker och en är tjän-
steman.

Tabellen visar uppbokad skuld för kommunens pensionsåtagande.

Utöver ovanstående finns den pensionsskuld som inte är uppbokad i balans-
räkningen utan ligger under begreppet "Panter och ansvarsförbindelser". Den var
vid årsskiftet 342 Mkr. Det är den skuld som de arbetstagare har som avser intjä-
nade pensionsförmåner före 1998. Från den skulden utbetalades ca 9 Mkr 2002
men skulden ökade med ränteuppräkning på 9,4 Mkr och med basbelopps-
uppräkning på 7,7 Mkr. (se även under rubriken Ansvarsförbindelser nedan)

Skulder

Kommunen har en total låneskuld på 740,5 Mkr.

Tabellen visar den låneskuld som kommunen har och hur den är använd.
Noteras bör att St-Hem har mer skulder än de som redovisas här. För fullstän-
dig redovisning av koncernens skulder se sidan 4.

1998

2,1
9,2

Mkr

KP och SÅP
GP och VP

1999

3,9
7,8

2000

3,8
4,7

2001

4,9
4,0

2002

6,3
6,0

1998

433
60

205

29

727

Mkr

Skattekollektivet
VA-kollektivet
ST-Hem
SEMAB+
Fjärrvärmestiftelsen

Summa

1999

440
60

201

26

726

2000

461
60

156

26

702

2001

459
60

150

72

742

2002

486
60

135

60

741

Både ST-Hem och SEMAB har minskat sin skuld till kommunen. VA-kollektivet
har oförändrad skuld och Skattekollektivet har ökat sin skuld med nästan 27 Mkr. 

Gunilla Josefsson
Ekonomichef
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Grundskola 26 %

Barnomsorg 11 %

Gymnasieutbildning  8 %

13 - 15 år  4 %

0 - 5 år 7 %

16 - 19 år  5 %

20 - 64 år  59 %

65 - 79 år  11 %

80 - år 3 %

6 - 12 år  11 %

Vuxenutbildning 2 %
Fritid 2 %

Kultur 2 %

IFO 16  %

Social omsorg 15 %

Politik 1 %
Stöd o service  4 %

Pensioner m m 4 %

Teknisk verksamhet 5 %

Finansnetto 4 %

Så fördelas skattemedlen

Åldersfördelning

Diagrammet visar hur skattemedlen fördelar sig på kommunens olika verksamheter. Enheterna har även intäkter från bl a avgifter men i detta diagram redovisas
endast nettokostnaden eftersom det är den som täcks av skattemedel.
Den klart största delen går till barn och ungdomar som tillsammans, om man räknar 0-19 åringar, tar 45 % i anspråk. För social omsorg som till största delen har
en målgrupp som består av de äldre används 15% av skattemedlen. 
Teknisk verksamhet består av Gata/park, Räddning, Samhällsbyggnad samt Kollektivtrafik inklusive färdtjänst.
Finansnettot tar 4% av skatten i anspråk och utrymmet för andra verksamheter minskar därmed. Räknar man om det till utdebitering motsvarar det ca 85 öre som
skatten skulle kunna justeras med.
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Resultaträkning

Finansieringsanalys

Sammanställd redovisning Kommunen

Sammanställd redovisning Kommunen

2000

348 334
-884 618
-28 432

0

-564 715

562 818
33 186

0
17 184

-45 033

3 441

0

3 441

2001

377 253
-970 682
-28 436

-621 865

604 985
39 790

13 548
-39 334

-2 876

-2 876

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Extra nedskrivningar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Extra statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO

Extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

2000

498 849
-937 510
-59 202
-20 000

-517 863

562 818
33 186

6 865
-95 123

-10 117

0

-10 117

2001

545 311
-1 034 497

-58 836

-548 022

604 985
39 790

4 257
-92 897

8 113

0

8 113

2002

584 046
-1 100 374

-68 004
-2 580

-586 912

637 399
49 036

9 384
-99 311

9 596

0

9 596

2002

407 449
-1 034 662

-29 407

-656 620

637 399
49 036

12 337
-38 634

3 518

3 518

Budget 

-35 500
0

-651 725

629 700
41 800
4 500

13 835
-43 066

-4 956

0

-4 956

Not

1
1

2
3

4
5

Not

1
2
3
4

2000

5 495
573

7 954
45 341

59 363

30 207
200

24 147

54 554

4 809

2001

26 133

1 261
12 400

118
38 526

78 438

42 214

51 500

93 714

-15 276

Not

6

NotBelopp i tkr

TILLFÖRDA MEDEL

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

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL

ANVÄNDA MEDEL

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

SUMMA ANVÄNDA MEDEL

FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL

2000

37 500
600

400

38 500

38 000
200

31 300

69 500

-31 000

2001

69 681
11 742
1 261

400
143

29 591

112 818

97 860
200

98 060

14 758

2002

80 236
5 598
1 993

313

88 140

80 661

6 088
5 643

92 392

-4 252

2002

33 371

1 993
27 313

62 677

54 714

6 019
357

61 090

1 587

Budget

27 555

34 100

61 655

74 589

74 589

- 12 934
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Balansräkning

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

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

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

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Exploateringsområden
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital 
Årets resultat
Summa eget kapital

Pensionsskuldsavsättning

Skulder
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld
Borgensåtaganden
Beviljad checkräkningskredit

2000

366 899
32 807

399 706

40 871
191 269
232 140

194
49 737
35 554
87 328

172 813

804 659

-41 046
3 441

-37 605

10 514

129 619
702 131
831 750

804 659

331 105
972 929
25 000

2001

376 865
35 358

412 223

40 753
230 369
271 122

240
53 287
3 903

86 239
143 669

827 014

-37 605
-2 876

-40 481

11 088

114 688
741 720
856 408

827 014

333 714
962 904
25 000

Not

7
8

9
10

11
12

13

14

15
16

17
18

Not

5

6
7
8

9

2000

1 678 374
51 962

1 730 336

5 155
9 269

14 424

650
74 878
64 631
87 328

227 487

1 972 247

-323
-10 117
-10 440

11 586

184 371
1 786 730
1 971 101

1 972 247

331 105
120 874
27 500

2001

1 705 885
47 869

1 753 754

4 987
8 869

13 856

629
99 630
39 415
86 239

225 913

1 993 523

-10 536
8 113

-2 423

11 605

168 039
1 816 302
1 984 341

1 993 523

333 714
117 607
27 500

2002

1 712 283
43 900

1 756 183

4 987
8 556

13 543

1 076
99 346
93 916
86 825

281 163

2 050 889

-8 512
9 596
1 084

12 051

227 541
1 810 213
2 037 754

2 050 889

342 103
115 437
27 500

2002

398 698
36 839

435 537

40 753
203 056
243 809

247
52 023
75 427
86 825

214 522

893 868

-46 500
3 518

-42 982

11 534

183 953
741 363
925 316

893 868

342 103
955 914
25 000

Budget

415 954
35 358

451 312

40 753
230 369
271 122

240
53 135
3 969

73 239
130 583

853 017

-40 482
-4 956

-45 438

12 598

111 098
774 757
885 855

853 017

345 622

Sammanställd redovisning Kommunen
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Nothänvisningar sammanställd
redovisning

Nothänvisningar kommunen

2000
251 934
154 238

9 065
83 612

498 849

2001
267 942
172 461

5 461
6 458

92 989

545 311

2002
290 068
172 566
18 214

0
103 198

584 046

Tkr
Kommunen
Stenungsundshem AB
SEMAB
Stenungsunds Fjärrvärme
4S

Summa

Not.1 Verksamhetens intäkter

2000
521 235

1 239 495

26 000

1 786 730

2001
519 157

1 225 645
51 500
20 000

1 816 302

2002
546 863

1 203 850
43 500
16 000

1 810 213

Tkr
Kommunen
Stenungsundshem
SEMAB
Stenungsunds Fjärrvärme

Summa

Not 9 Långfristiga skulder

2000
770 118
75 755

13 884
77 753

937 510

2001
858 776
72 337
5 666

11 440
86 278

1 034 497

2002
912 704
81 233
10 101

948
95 388

1 100 374

Tkr
Kommunen
Stenungsundshem
SEMAB
Stenungsunds Fjärrvärme
4S

Summa 

Not. 2 Verksamhetens kostnader

2000
438 967
-90 633

348 334

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

90 633

-884 618

2001
474 655
-97 403

377 253

-343 992
-516 477
-207 616

-1 068 085

97 403

-970 682

2002
515 060

-107 610

407 449

-373 623
-547 336
-221 313

-1 142 272

-107 610

-1 034 662

Tkr
Intäkter
Interna poster

Summa

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

Interna poster

Summa

Not 1 Intäkter och kostnader2000
28 432
27 164

3 606

59 202

2001
28 436
26 149

443
3 808

58 836

2002
29 407
32 908
2 166
3 523

68 004

Tkr
Kommunen
Stenungsundshem
SEMAB
Stenungsunds Fjärrvärme
4S

Summa 

Not.3 Avskrivningar

2000

20 000

20 000

2001 2002
2 580

2 580

Tkr
Stenungsunds Fjärrvärme
Stenungsundshem

Summa 

Not.4 Nedskrivningar

2000
548 725

5 381
6 618

1 929
166

562 818

2001
587 690

6 335
8 990

1 970

604 985

2002
627 147

-5
3 924
4 177
2 155

637 399

Tkr
Allmän kommunalskatt
1999 slutavräkning
2000 års prel. och slutavräkning
2001 års prel. och slutavräkning
2002 års preliminär avräkning
200-kronan
Mellankommunal kostn.utjämning

Summa

Not.2 Skatteintäkter
2000

64 631

2001
26 276
13 139

39 415

2002
58 154
35 762

93 916

Tkr
Koncernkonto
Bank

Summa 

Not.5 Likvida medel

2000
-237

52,15 %
-86

-323

2001
-10 440

51,66 %
-96

-10 536

2002
-2 423

51,28 %
-70

-6 019

-8 512

Tkr
Ing. eget kapital från föreg. år

Ändring pga att kommunens
%-andel av 4S finansiella ram
varierar mellan åren

Effekt vid byte av redovisnings-
princip. Kostnader för timlöner
mm som intjänats dec och utbe-
talats jan året efter bokas fr o m
2002 den period den tjänats in.

Justerat ingående kapital

Not.6 Förändring av ingående eget kapital

2000
1 736
1 705

-13 558

-10 117

2001
-98

-2 778
10 989

8 113

2002
- 2 601

6 119
6 078

9 596

Tkr
Affärsdrivande verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Koncernbolag

Summa 

Not.7 Årets resultat 

2000
-42 099
133 981

-16 738
-35 622
-6 335

33 186

2001
-46 758
135 568

-13 083
-31 946
-3 991

39 790

2002
-52 107
137 556

4 088
1 522
-780

-37 002
-4 240

49 036

Tkr
avgift "Ludvika momsen"
Generellt statsbidrag
Tillfälligt sysselsättningsstöd
Nyanställningsstöd
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Införandeavdrag

Summa 

Not. 3 Generella statsbidrag

Not 8 Eget kapital 
Av det egna kapitalet utgör 16 468 tkr obeskattade reserver i Stiftelsen Std's
Fjärrvärme och SEMAB. 
Den latenta skatteskulden uppgår till 4 611 tkr, dvs 28% av obeskattade
reserver.
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Nothänvisningar kommunen

2000
1 751

40 367
1 907

71

668
244
25

45 033

2001
-11

38 630
237
98

305
75

39 334

2002
-1 112
37 877

252
97

318

79

38 634

Tkr
Förlustansvar statliga lån
Räntor på lån
Ränta på checkkonto
Avgifter bank o postgiro
Finansiell kostnad på 
pensionsskulden
Mellanskillnad hyror Slupen
Övriga räntekostnader

Summa

Not.5 Finansiella kostnader

2000
3 441

28 432
-26 378

5 495

2001
-2 876
28 436

573

26 133

2002
3 518

29 407
446

33 371

Tkr
Årets resultat 
Avskrivningar/nedskrivningar
Pensionsskuldsförändring inkl skatt

Summa

Not 6 Internt tillförda medel

2000
320

260 784
65 808
34 034
4 801
1 152

366 899

554 708
-187 809

366 899

2001
320

272 609
65 734
32 669
4 454
1 079

376 865

583 488
-206 623

376 865

2002
320

293 364
66 958
31 702
4 129
1 005
1 220

398 698

624 339
-225 641

398 698

Tkr
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Pågående investeringar
Summa

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Not 7 Mark byggnader och tekniska anläggningar

2000
129

28 815
2 107
1 756

32 807

103 474
-70 667

32 807

2001
1 549

28 109
3 876
1 824

35 358

115 571
-80 213

35 358

2002
2 860

29 013
3 084
1 883

36 839

127 137
90 298

36 839

Tkr
Maskiner
Inventarier
Bilar o andra transportmedel
Konst

Summa

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Not 8 Maskiner och inventarier

2000

2 857
1 340

1
35 725

200

118

400
230

40 871

2001

2 857
1 340

1
35 725

200

0

400
230

40 753

2002

2 857
1 340

1
35 725

200

0

400
230

40 753

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

Andelar
Bohuskommunernas ek. förening

Grundfondskapital
Fjärrvärmestiftelsen
Bästkusten

Summa

Not.9 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

2001
150 000
20 000
51 500
4 244
3 500

80
80

266
15
40

607
36

230 369

Förändring
-15 000
-4 000
-8 000

-100

-71
-20
-20
-10

-83
-9

27 313

2002
135 000
16 000
43 500
4 144
3 500

9
60

246
5

40
524
27

203 056

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

Summa

Not.10 Långfristiga fordringar

2000
16 213
11 654

411
21 459

49 737

2001
10 858
20 231

103
21 943

53 135

2002
12 996
21 733

158
17 136

52 023

Tkr
Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga fordringar
Upplupna skatteintäkter

Summa

Not.11 Kortfristiga fordringar

2000
12

2 034
33 508

35 554

2001
65

-122
3 960

3 903

2002
10

17 263
0

58 154

75 427

Tkr
Kassa
Postgiro
Bank
Checkkonto, koncernkonto

Summa

Not.12 Kassa o bank

2002
-40 481

-6 019

-46 500

Tkr
Ing. eget kapital från föreg. år

Effekt vid byte av redovisningsprincip. Kostnader för timlöner
mm som intjänats dec och utbetalats jan året efter bokas 
fr o m 2002 den period den tjänats in.

Justerat ingående kapital

Not.13 Eget kapital

2000
13 795
1 891
1 056

363
79

17 183

2001
12 531

464

324
229

13 548

2002
11 584

294

291
168

12 337

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

Summa 

Not.4 Finansiella intäkter
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Nothänvisningar kommunen

2000
3 786
4 675
2 053

10 514

2001
4 930
3 993
2 165

11 088

2002
6 284
2 998
2 252

11 534

Tkr
Särskild ålderspension
Garanti- och visstidspensioner
Särskild löneskatt

Summa

Not 14 Pensionsavsättning  
2000

266 076
65 029

331 105

2001
268 561
65 153

333 714

2002
275 312
66 791

342 103

Tkr
Avsatt till ansvarsförbindelsen
Särskild löneskatt

Summa ansvarsförbindelse

Not 17 Avsatt till ansvarsförbindelse

2000
24 016

30 763
74 779*

0
61

129 619

2001
16 880

34 315
57 333

0
6 160

114 688

2002
21 152

36 608
62 086
31 141
32 966

183 953

Tkr
Leverantörsskulder
Prel. skatt samt skuld för semester-
löner mm
Interimsskulder
Koncernkonto
Övrigt**

Summa

Not.15 Kortfristiga skulder 2000

851 853

2 020

992
610

853 108

8 050
2 796
1 527

12 373

46 848
53 325

100 173

1 333
1 945
1 346

319

1 582
749

7 274

972 929

2001

845 297

912

846 209

6 533
2 249

922
9 704

46 714
53 150
99 864

1 378
1 836
1 346

309

1 535
724

7 128

962 904

Tkr
Kommunala bolag
Stenungsundshem AB
Stiftelsen Stenungsunds
Fjärrvärme
Renova AB, pensionsförplik-
telser
Bästkusten
Delsumma

Bostadsförsörjning
SBAB
BKN
Venantius
Delsumma

Bostadsrättsföreningar
Brf Slupen
Brf Södra vägen
Delsumma

Föreningar
Stora Höga ridklubb
Jörlanda bygdegårdsförening
Seglarföreningen Skutan
Spekeröds bygdegårds-
förening
Föräldrakooperativet Blå
musslan
Stenungsunds ridklubb
Delsumma

Summa

Not.18 Borgensåtagande

2000
282 000
206 000
28 000

170 577
15 554

702 131

2001
312 000
140 000
58 000

219 530
11 127

740 657

1 063

741 720

2002
357 000

0
105 000
267 658
10 856

740 514

848

741 363

Tkr
Nordbanken
Venantius
SE-banken
Föreningssparbanken
Övriga banker

Summa  banker

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Not.16 Långfristiga skulder

113 st
20 st
9 st

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

** Under Övrigt 2002 ingår 31 000 tkr som är del av långfr. skuld som
skall amorteras 2003.

2002

840 477

828

841 306

5 223
1 612

431
7 266

46 569
52 905
99 474

2 243
1 794
1 346

299

1 488
698

7 868

955 914

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

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

Kapitalkostnaderna. 
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med ett belopp som är lika stort under objektets

beräknade livslängd. Avskrivningstiderna följer i huvudsak Kommunförbundets rekommendationer. Avskrivningen påbörjas månaden efter investeringsobjek-
tet avslutats.

Förändring av redovisningsprinciperna
De timlöner, fyllnadslöner, ob-ersättningar mm som intjänas i december men utbetalas i januari året efter skuldbokförs och kostnaden belastar intjänande-

perioden. För att inte 2002 skall belastas med 13 månaders kostnader för timlöner mm, är kostnaden för december 2002 bokad direkt mot eget kapital. 
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/Bertil Lundwall/
Vice ordförande

/Gunnel Lundgren/ 

/Leif Johansson/
Ordförande

/Wilgot Ström/

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmanna-
revisorer i Stenungsundshem AB med dotterbolag, Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB)
och revisorer i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme även verksamheten i dessa företag under 2002.

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

Vi har för året avlämnat följande skriftliga rapporter:

Fördjupad granskning av IT-säkerheten
STO-upphandling Effektivitet och ändamålsenlighet, Förstudie
Granskningsrapport Institutionsvård barn och unga
Uppföljning av granskningsrapporter
Granskning av redovisning inklusive intern kontroll
Granskningsrapport bokslutet år 2002

Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, de övriga nämnderna och de förtroende-
valda i dessa organ.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. 

I granskningen av Tekniska Myndighetsnämnden har inte Jan Brouzell deltagit p  g a jäv.

Stenungsund 2003-03-20

/Jan Brouzell/
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Driftredovisning
Redovisning

Intäkter

104
9 640

382

4 761
5 908
6 910

82 346
1 448

897

23 903
4 953

8 862
6 664

124 637
117 156

0
5
0

241 798

26 039
683
171

2 609
5 310
3 398

38 210

47 255
9 745

19 465
652

513 903

21 264

535 167

Kostnader

-6 818
-38 107
-26 169

-16 523
-9 686

-13 269
-82 021
-12 255
-1 161

-23 713
-7 747

-22 719
-24 150

-129 688
-116 732

-16
-3 991

-208 242
-458 669

-25 927
-2 993
-1 898

-77 938
-105 628
-73 194

-287 578

-101 589
-27 667
-31 298

-648

-1 191 787

0

-1 191 787

Belopp i tkr

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Politisk verksamhet
Stöd och service
Övrigt

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

Avgiftsfinansierad verksamhet
Vatten och avlopp
Renhållning

MJUKA ENHETER
Fritid 
Kultur

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

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

Nösnäs
Måltid
Vuxenutbildningsenheten
Uppdragsenheten

Summa driftredovisning

Internränta

NETTOKOSTNAD

Intäkter

0
8 388

0

3 374
5 054
6 806

79 483
0

750

23 550
5 084

8 452
5 120

123 849
117 131

0
0
0

240 980

24 292
700
103

1 392
2 355

400
29 242

46 664
9 310

18 136
710

491 103

13 238

504 341

Kostnader

-7 339
-36 878
-23 283

-14 936
-8 441

-13 022
-79 483
-11 873

-868

-23 550
-5 084

-22 020
-22 832

-123 849
-117 131

-19
-1 978

-208 242
-451 219

-22 109
-3 010
-1 840

-76 003
-103 926
-68 490

-275 378

-101 879
-27 071
-30 200

-710

-1 156 066

0

-1 156 066

Netto

-7 339
-28 490
-23 283

-11 562
-3 387
-6 216

0
-11 873

-118

0
0

-13 568
-17 712

0
0

-19
-1 978

-208 242
-210 239

2 183
-2 310
-1 737

-74 611
-101 571
-68 090

-246 136

-55 215
-17 761
-12 064

0

-664 963

13 238

-651 725

Intäkter

104
1 252

382

1 387
854
104

2 863
1 448

147

353
-131

410
1 544

788
25
0
5
0

818

1 747
-17
68

1 217
2 955
2 998
8 968

591
435

1 329
-58

22 800

0

22 800

Kostnader

521
-1 229
-2 886

-1 587
-1 245

-247
-2 538

-382
-293

-163
-2 663

-699
-1 318

-5 839
399

3
-2 013

0
-7 450

-3 818
17

-58
-1 935
-1 702
-4 704

-12 200

290
-596

-1 098
62

-35 721

8 026

-27 695

Netto

625
23

-2 504

-200
-391
-143
325

1 066
-146

190
-2 794

-289
226

-5 051
424

3
-2 008

0
-6 632

-2 071
0

10
-718

1 253
-1 706
-3 232

881
-161
231

4

-12 921

8 026

-4 895

Budget Budgetavvikelse

Netto

-6 714
-28 467
-25 787

-11 762
-3 778
-6 359

325
-10 807

-264

190
-2 794

-13 857
-17 486

-5 051
424
-16

-3 986
-208 242
-216 871

112
-2 310
-1 727

-75 329
-100 318
-69 796

-249 368

-54 334
-17 922
-11 833

4

-677 884

21 264

-656 620
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Godkänd
investering

3 362

1 878
300
500

42 391

840
950
515

2 931
1 513

500

110
440

449
1 475

58 154

7 608

65 762

Investerings-
utgift

2 891

418
263
10

35 680

814
987
473

2 929
1 024

365

110
387

41
333

46 725

4 778

51 503

Belopp i tkr och netto

Resultatenhet

Övergripande verksamhet
Stöd och service

Tekniska enheter
Gata/Park
Samhällsbyggnad
Räddning
Fastighetsförvaltning

Barnomsorg/skola
Hasselbacken
Norr
Söder

Nösnäs
Måltid
Vuxenutbildning

Fritid
Kultur

Social verksamhet
Individ och familjeomsorg
Social omsorg

Medfört underskott

Totalt skattefinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet (Va)

Totalt samtliga verksamheter

3 782

2 492
400
600

47 926

840
990
545

2 996
1 508

500

110
480

1 249
1 495

682

66 595

7 994

74 589

471

1 460
37

490
6 711

26
-37
42

2
489
135

0
53

408
1 142

11 429

2 830

14 259

Anslag
Avvikelse

mot godkänd
investering

Investeringsbidrag har erhållits enl. följande:

Stöd och service - IT-Itis - kommunikation plus nät.
Gammalt statligt bidrag för IT-projekt i skolan.
Stöd och service - Personal - Upphandling nytt löne-pa system.
Tjörns- och Orusts bidrag till gemensam upphandling av nytt PA-system.
Gata/Park - tunnlar väg 160 Bohusbanan från Göteborgsregionen.
("Göken". Totalt bidrag drygt 900 tkr.)

Ett antal godkända investeringar avslutades inte under 2002.
Dessa färdigställs under 2003.

Ett antal investeringsprojekt blev dyrare än given ram.

87

30

3

121

19 720

-6 731

Investeringssammanställning
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Stenungsundshem AB
Förvaltnings-
berättelse  

Styrelsen och verkställande
direktören för Stenungsundshem
AB (556338-1325) får härmed
avge årsredovisning för verksam-
hetsåret 2002. Samtliga uppgifter
avser, om inte annat anges, kon-
cernen. Stenungsundshem AB är
helägt av Stenungsunds kommun.
Uppgifter inom parantes avser
verksamhetsåret 2001.

Koncernen består av moder-
företaget Stenungsundshem AB
samt dotterföretaget Stenungs
Torg Fastighets AB. 

Resultat
Koncernen redovisar för

räkenskapsåret 2002 en förlust om
4 561 (6 330) tkr. 

Resultatet har påverkats posi-
tivt av engångsposter om  2 934
(9 169) tkr.

Fastighetsbeståndet
Koncernens uthyrningsbara

area uppgick vid årets slut till 193
429 (199 425) m2 fördelat på 146
770 (146 709) m2 bostadsarea och
43 744 (49 801) m2 lokalarea och
2 915 (2 915) garagearea. Antalet
lägenheter var 2 110 (2 109). 

Fastigheten Svenshögen 1:137
om 6 123 m2 i dotterbolaget Ersk
Förvaltning AB såldes 2002-06-
28.

Hyresmarknaden 
Efterfrågan på bostäder i

Stenungsund har varit bra under
hela år 2002. Detta gäller för
samtliga av koncernens bostads-
områden. Uthyrningsgraden har
varit över 99 % hela året.

Antalet lediga lägenheter upp-
gick 2002-12-31 till 10 (19),
varav Hasselbacken svarade för 6
(14) lägenheter. 

Av- och omflyttning av hyres-
gäster har under år 2002 minskat
till 21,7 (24,5) %. Kvarboendet
har ökat från 5,5 år mätt som
genomsnittlig boendetid i företa-
get till 5,9 år. 

Antal hushåll med mer än 4 års
boende i samma lägenhet var 523
(460) och antal hushåll med
sammanlagt längre boendetid i
företaget än 15 år var 257 (258).

Samtliga butikslokaler har
varit uthyrda både på Stenungs
Torg och i bostadsområdena. Vid
årets slut var 652  (520) m2 kon-
tor vakanta. Under året har
beläggningen i de möblerade
lägenheter varit bra. Totalt omfatt-
tar denna verksamhet 21 (25)
lägenheter.

Organisation
Koncernens organisation har

inte förändrats under året. Vid för-
ändringar i samband med pen-
sionsavgångar ses delar av organi-
sationen över. Fokus är hela tiden
på kärnverksamheten, den kund-
nära servicen. Dessa delar skall
skötas i egen regi, medan övriga
delar köps in från marknaden.
Fler och fler tjänster köps.

Personal
Koncernens fast anställda per-

sonal var vid årsskiftet 39 (38)
personer. Sjukfrånvaron var 3,2
(2,8) % av totala antalet arbetsda-
gar. I maj år 2002 blev företaget
hälsodiplomerade av Korpen/
Folkhälsoinstitutet.

Intäkter
Hyresintäkterna uppgick till

170 407 (163 591) tkr. Under året
har  hyreshöjningar skett med
2,25 % för bostäder. 

Kvarboenderabatter till boen-
detrogna hyresgäster uppgick till
2 569 (2 353) tkr. Hyresrabatter
år 2002 till ungdomar mellan 18
och 25 år på Hasselbacken uppgår
till 1 837 (2 170) tkr.
Intäktsbortfallet till följd av
vakanser och olika rabatter var
under året 8 883 (11 559) tkr.
Uttryckt som andel av totala
intäkter vid full uthyrning, den så
kallade ekonomiska vakansgra-
den, har bortfallet sjunkit under
året till 5,0 (6,7) %.

Drift och underhåll
Planerade underhållsåtgärder

har utförts för 10 195 (8 418) tkr.
Driftkostnaden uppgick till
67 978 (65 448) tkr.

Utvecklingen över åren 1998 -
2002 belyses bäst genom att visa
kostnader per kvadratmeter jäm-
förda med allmännyttiga företag i
motsvarande storlek inom SABO.

Driftnetto
Driftnettot uppgick till 86 354

(83 966) tkr motsvarande 446
(421) kr/m2.

Finansiering/kassa-
flöde/soliditet

De räntebärande skulderna var
2002-12-31 totalt 1 210 531 
(1 231 770) tkr. Räntebidrags-
underlaget var 5 422 (20 721) tkr. 

Soliditeten minskade till 3,5
(3,8) %. Likvida medel uppgick
2002-12-31 till 28 466 (20 045)
tkr. I allt väsentligt bestod dessa
av tillgodohavande i Stenung-
sunds kommuns koncernkonto.

En av de viktigaste uppgif-
terna för styrelsen har varit att
arbeta med finans-policyn.
Strategin har under de senaste fem
åren varit att utnyttja räntemargi-
nalen mellan långa och korta rän-
tenivåer inom kontrollerade
riskramar.

Nettoräntekostnad uppgick till
60 941 (60 656) tkr. 

Genomsnittlig låneränta under
år 2002 var 5,0 (5,0) %.
Nettosnitträntan per 2002-12-31
var 5,0 (4,8) %. 

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

Fastighetslånens räntebind-
ningstider fördelar sig 2002-12-31
enligt nedan:

<    1 år 713 400     (725 510) tkr
1 - 2 år 76 400     (284 500) tkr
2 - 3 år 312 400       (77 600) tkr
3 - 4 år 108 316     (134 260) tkr
4 - 5 år 0         (9 900) tkr

2002-12-31 var, av lånen med
kortare räntebindningstid än ett år,
434 700 (594 196) tkr kopplade
till 90 dagars löptid.

Den kommunala borgen upp-
gick  2002-12-31 till 840 477
(845 297) tkr motsvarande 67,9
(66,6) % av fastigheternas bokför-
da värden. En generell kapital-
täckningsgaranti finns från
Stenungsunds kommun.

Lån 2002-01-01 1 231 770 tkr
Amortering 
och lösen under året    21 254 tkr
Lån 2002-12-31 1 210 516 tkr

Räntebidrag 
Räntebidragen uppgick 2002-

12-31 till 408 (1 091) tkr vilket
motsvarar 2  (7) kr/m2 för
bostadsarean. För år 2003
beräknas de uppgå till 300 tkr vil-
ket motsvarar 2 kr/m2 för
bostadsarean. 

Räntebidraget är nu så litet att
det inte har någon större inverkan
på kapitalkostnaden.
Räntebidragens andel av bostads-
hyrorna år 2002 är 0,3 (1,0) %.

Investeringar
Nettoinvesteringarna i koncer-

nen under år 2002 var totalt 7 821
(10 415) tkr. I huvudsak bestod
dessa av ombyggnad av lokaler
till ny bingohall, DUKA-butik
samt gruppboende i området
Kristineberg.

100 %
98 %
96 %
94 %
92 %
90 %
88 %
86 %
84 %

Uthyrningsgrad 1998 - 2002

1998      1999       2000       2001      2002

Belopp i tkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och Skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Skulder
Avsättningar för pensioner
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder

Summa eget kapital 
och skulder

2001

1 275 804
34 830

1 310 634

43 458
5 926

49 384

517
1 225 645

35 088

1 261 250

1 310 634

2002

1 250 561
36 628

1 287 189

44 083
739

44 822

517
1 203 850

38 000

1 242 367

1 287 189

Belopp i tkr

Intäkter
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

Kostnader
Fastighetskostnader
Avskrivningar
Centrala administrations-
och försäljningskostnader

Jämförelsestörande poster

Verksamhetens 
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

2001

163 591
8 392

-78 076
-26 149

-9 941

9 169

66 986

2 264
-62 920

6 330

2002

170 407
9 714

-83 386
-32 908

-10 381

2 934

56 380

1 695
-62 636

-4 561

Balansräkning

Resultaträkning

Stenungsundshem AB
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Stenungsundshem AB
Avskrivningar/fastig-
hetsvärden

Avskrivningarna baseras sedan
år 1994 på en annuitetsmetod i
överensstämmelse med dåvarande
praxis bland kommunalt ägda
bostadsföretag. Under perioden
1994 till 2001 har annuiteten
beräknats utifrån en antagen lång-
siktig genomsnittsränta på 8 %.
Bolagets upplåningskostnader har
under en följd av år legat väsent-
ligt under denna nivå. Styrelsen
anser därför att den antagna rän-
tan nu bör revideras.

Avskrivningarna för år 2002
baseras därför på en annuitet med
antagen långsiktig ränta på 5 %.
Ränteförändringen innebär en
ökning av avskrivningarna med 5
215 tkr.

Nya redovisningsrekommen-
dationer från år 2002 kräver i
princip en årlig prövning av redo-
visade fastighetsvärden per områ-
de.  Det är styrelsens uppfattning
att redovisade fastighetsvärden i
nu gällande ränteläge (5 %) i allt
väsentligt motsvarar det diskonte-
rade värdet av bedömda framtida
driftnetton.  Den nya och striktare
synen på värdering av anlägg-
ningstillgångar leder alltså i
dagens läge inte till något ytterli-
gare nedskrivningsbehov. 

Bokförda värden av byggnader
och mark uppgick 2002-12-31 till
1 245 131 (1 270 214) tkr eller
6 437 (6 369) kr/m2. 

Fastigheternas direktavkast-
ning inkl. räntebidrag var 7,0
(6,7) %. Exkl. räntebidrag var
direktavkastningen 7,0 (6,6) %.

Stenungs Torg
Fastighets AB

Verksamheten på Stenungs
Torg bedrivs i dotterföretaget
Stenungs Torg Fastighets AB,
(org.nr. 556462-9854). Syftet med
att bedriva verksamheten på
Stenungs Torg i eget företag har
varit att få en klarare resultatstyr-
ning samt att fokusera på de sär-
skilda frågor som driften av ett
regionalt köpcentra medför.
Under år 2002 redovisar företaget
ett resultat före skatt om 1,2 (1,0)
mkr. För år 2003 bedöms resulta-
tet bli ca 2 miljoner kronor före
skatt.

Ersk Förvaltning AB
Fastigheten Svenshögen 1:137

är såld för 5,25 miljoner kronor.
Under år 2002 har företaget
fusionerats med moderbolaget.

Övriga dotterföretag
Dotterföretagen Nösnäs AB

och Ödsmåls Fastighets AB avytt-
rades till årsskiftet.

Framtiden
Utvecklingen i Göteborgs-

regionen har de senaste tre åren
varit bland de bästa i landet. Detta
har gynnat Stenungsund som
2001 och 2002 haft den krafti-
gaste inflyttningen i hela landet.
För Stenungsundshems del inne-
bär det att de närmaste åren
kommer att  innebära fortsatt god
bostadsefterfrågan med få eller
inga vakanser.

Trots full uthyrning  har före-
taget emellertid svårt  att nå mer
än ett nollresultat vid nuvarande
hyresnivåer. Den låga soliditeten i
kombination med ett relativt ungt
fastighetsbestånd innebär att kapi-
talkostnaderna utgör en onormalt
stor andel av de totala kostna-
derna. Dessa kostnaders andel är
för Stenungsundshem  48 - 49 %
jämfört med 35 % för samtliga
SABO-företag. 

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

Enbart en försäljning av
Stenungs Torg kommer sannolikt
inte medföra att detta mål uppnås,
utan det kvarvarande bolagets
resultat måste långsiktigt förbätt-
ras. Detta kräver hyreshöjningar,
en långsiktig räntenivå under 5 %
samt en stram kostnadsutveck-
ling. Även under sådana gynn-
samma förutsättningar kan man
räkna med att det tar lång tid
innan soliditetsmålet, och därmed
en rimlig ekonomisk risknivå, kan
nås. 

Styrelsen bedömer att koncer-
nens resultat för år 2003 blir ca 1
miljon kronor.

Nyckeltal för koncernen (kr/m2)

Resultat -98    -99    -00   -01    -02

Driftkostnad:
ST-hem         299   296   305   315  340
SABO*         304   307   310   336    -

Fastighetsskatt:
ST-hem            35    32    37     21     27
SABO*            29    26     23    16     -

Underhåll:
ST-hem           40    26     24    42      53
SABO*           70    75     95  100     -

Driftnetto
ST-hem           385   412  416  421   446
SABO*           263   277  237  246    -

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

Belopp i tkr

Hyresintäkter, 
bostäder

Hyresintäkter 
garage

Hyresintäkter 
p-platser

Vakansgrad

Rep- och underhåll

Driftkostnader

Värmekostnad

Energikostnad

Vattenkostnad

Låneränta-
förändring

Fastighetsskatt

Taxeringsvärde

Förändring

1%

50 kr/mån

10 kr/mån

100 lgh

10%

10 kr/kvm

+/- 10 öre per kWh

+/- 10 öre per kWh

2 kr per kbm

1%

0,1%

25%

Resultateffekt 
på  årsbasis 

1.300  

400  

150  

6 000  

1 400  

1 900  

1 800  

900  

400  

12 100  

800  

1 500  

Känslighetsanalys

Genomsnittlig hyra 1998 - 2002

820

780

740

700
1998    1999    2000    2001    2002

Konst och blommor är viktiga
inslag i de områden Stenungsunds-
hem förvaltar.
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Fjärrvärme / SEMAB

Allmänt
Sedan 1995 har utetemperatu-

ren successivt stigit för varje år
förutom år 2001 som blev lite
kallare. År 2002 blev återigen ett
varmare år vilket innebär att den
debiterade energin sjunker trots
att vi anslutit ett stort antal nya
kunder.

En viktig förändring i verk-
samheten har varit den nya spill-
värmeleveransen från Perstorp
Oxo vilket innebär att SEMABs
el- och gasolförbrukning har min-
skat markant. Övrig produktions-
utrustning har nyttjats mindre vil-
ket även innebär minskat slitage
och mindre underhåll.

En fortsatt kraftig projektverk-
samhet pågår med anslutning av
villor till fjärrvärmenätet.

Årets resultat
Det preliminära resultatet för

SEMAB före bokslutsdispositio-
ner är 8.624 tkr. Årets investering-
ar har uppgått till ca 15,1 miljoner
kronor.

Nya anslutningar
Under året har 198 st nya

kunder anslutits. Största antalet
anslutningar har skett i Hällebäck
och Högenorum. Därutöver har
anslutning av kunder påbörjats i
G:a Söbacken.

Under de senaste två åren har

kundantalet ökat från 226 st till
473 st.

Spillvärme
Spillvärme levereras numera

från Perstorp Oxo. Den nya led-
ningen togs i drift i oktober 2001.
Detta innebär att den tillförda
energin numera består av en störr-
re del spillvärme och att gasolför-
brukningen därmed har kunnat
minskas. Under året har spillvär-
men utgjort 94,8% av totalt pro-
ducerad energi.

Villaprojekt
Fjärrvärmeanslutningar av

villor pågår i G:a Söbacken.
Projektering pågår och under
våren 2003 påbörjas byggnation
av ca 150 st fjärrvärmeanslutning-
ar av villor i Kyrkenorum och
skall vara färdigt under hösten.

Fjärrvärmepriser
Vid halvårsskiftet förändrades

taxekonstruktionen och resulte-
rade i en ny prislista som innebär
att den årliga kostnaden för kun-
derna har minskat med 22% till
27%. Det är den kraftigaste priss-
sänkningen som skett i Sverige
under året.

Framtid
Det närmaste året kommer att

bestå av en fortsatt kraftig utbygg-

nad av fjärrvärme till villakunder.
En fortsatt utbyggnad kommer
även att ske på Kyrkberget och
utmed Strandvägen och Norra
Hamnplan.

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

Nedgrävning av fjärrvärmekulvert till villor. Under året har 198 st nya kunder anslutits. 
Största antalet anslutningar har skett i Hällebäck och Högenorum.

2002
2001
2000
1999
1998

54.428
56.700
47.491
53.984
57.228

2002
2001
2000
1999
1998

94,8
72,6
72,7
73,9
65,5

Nyckeltal Fjärrvärme

Debiterad energi mätt i MWh

Producerad spillvärme 
av totalt

producerad energi mätt i %.

Stiftelsen
Stenungsunds Fjärrvärme

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Netto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto

Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

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

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder och 
eget kapital

2002
6 990

-4 951
-3 563
-1 484

126
-1 222
-2 580

2 582
-1
1

2002

24 681
2 054

26 735

400
4 799
5 199

5 498

16 000
39

26 735

2001
19 728

-13 493
-3 808
2 427

118
-1 875

670

-668
-1
1

2001

30 784
8 046

38 830

400
4 797
5 197

8 080

20 000
5 553

38 830

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Netto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto

Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

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

Obeskattade reserver
Ack. överavskrivningar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder och eget
kapital

2001
13 825

-10 360
-443

3 022

265
-914

2 373

-2 350
-6
17

2001

35 502
24 690

60 192

200
17

217

2 350

51 500
6 125

60 192

2002
31 372

-18 483
-2 166
10 723

560
-2 660
8 623

-8 620
-2
1

2002

45 964
13 720

59 684

202
16

218

10 970

43 500
4 996

59 684

SEMAB
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Politisk verksamhet

Årets resultat
Enheten hade ursprungligen en

budgetram på 7.924 tkr. Under
året har anslaget, efter beslut i
kommunfullmäktige, minskat
med 585 tkr. Bl.a. för att finansie-
ra utbyggnaden av barnomsorgen.
Dessutom beslutade man i komm-
munfullmäktige att vid årets slut
redovisa ett överskott med 500 tkr
på Politisk verksamhet. Över-
skottet blev 625 tkr.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det

högsta beslutande, och det enda
direktvalda, politiska organet i
kommunen. I den bemärkelsen
finns det ett särskilt nära förhåll-
lande mellan väljarna och deras
representanter i kommunfullmäk-
tige. Antalet ledamöter är 41.

Fullmäktiges beslutsområde
omfattar avgöranden av grund-
läggande natur eller av generell
karaktär, främst beslut där det
politiska momentet är avgörande t
ex

mål och riktlinjer för verk-
samheten
budget, skatt och andra 
viktiga ekonomiska frågor
kommunens organisation och
verksamhetsformer

val av ledamöter i nämnder och
beredningar samt 
revisorer
årsredovisning och ansvarsfrihet 
för verksamheten

Fullmäktige skall koncentrera sitt
arbete på att tydliggöra den poli-
tiska viljeinriktningen. Öppenhet,
insyn och debatt skall prägla full-
mäktigearbetet. Vidare är den
politiska utvärderingen en förut-
sättning för utvecklingen av full-
mäktiges verksamhet.

Fullmäktigeberedningar
Beredningar arbetar på upp-

drag av fullmäktige med att lösa
politiska uppgifter av långsiktig
eller kortsiktig karaktär. Det finns
s k "fasta beredningar" med breda
ansvarsområden och "tillfälliga
beredningar med klart begränsade
arbetsuppgifter.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har som

enda verksamhetsdrivande nämnd
ansvar för att fullmäktiges beslut
genomförs och ansvarar för att
förvaltningens verkställighet föl-
jer de beslut som är fattade.
Kommunstyrelsen har en övergri-
pande ledningsfunktion.

Myndighetsnämnderna
Myndighetsnämnderna ansva-

rar främst för myndighetsutöv-
ning mot enskild. En av nämn-
derna är verksam inom socialtjän-
stens område, den andra nämnden
ansvara för myndighetsutövning-
en inom den tekniska sektorn.

Årets verksamhet
Den politiska verksamheten

under 2002 har varit omfattande,
men även präglats av valet i sep-
tember. Kommunfullmäktige har
under året haft nio sammanträden.
I oktober avtackades det "gamla"
fullmäktige och ett nytt fullmäkti-
ge startade sin mandatperiod i
november månad.

Många viktiga beslut har fattats, 
t ex

Nytt Alkohol- och drog-
politiskt program
Förlängning av projekt Hassel-
backen i samarbete med ST-
Hem och projekt 4S
Utbyggnad av äldreomsorgen
(om- och tillbyggnad av

Tallåsen/ Furugården)
Kulturpolitiskt handlings-
program
Planeringsförutsättningar 2002
Jämställdhetsprogram för 
Stenungsunds kommun
Jämställdhetsplan 2002 - 2003
Arbetsmarknadspolitiskt 
program
Riktlinjer för feriearbete i 
Stenungsunds kommun
Policy för kommunens
vänortsutbyte

Turismvision för Stenungsunds
kommun

Nytt avtal för Beställarför-
bundet 4S

Handlingsplan mot diskrimi-
nering

Övrigt

Två ungdomsfullmäktigemöten
med elever från Stenungskolan,
Kristinedalsskolan samt Stora 
Högaskolan har genomförts.
Kommundelsstämmor i kommu-
nens olika tätorter.
Kulturstipendium 2002 till 
Kristian Berglund, Ödsmål.
Vänortsmöte i Huittinen 
tillsammans med ungdomar, 
lärare och politiker.
Under året har kommunen haft 
besök av representanter från
såväl svenska som utländska
kommuner. Vi har medverkat i 
nätverksträffar med bl a Härryda, 
Nykvarn samt Svedala kommu-
ner. Haft kommunbesök av
Kungälvs kommun samt lands-
stingsbesök av Jämtlands läns
landsting. 
Kommunen har firat 50-årsjubi-
léum

2002 års kulturstipendium tilldelades 
konstnär Kristian Berglund.

Mjuka utskottets ordförande Carola Granell 
överlämnade stipendiet vid fullmäktiges  

sammanträde i december.

tkr

Intäkter
Kostnader

Netto

2002
104

-6 818

-6 714

2001
154

-6 979

-6 825

Avvikelse
104
521

625

Politisk verksamhet

Ledamöter
Ersättare
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Folkpartiet

Kv.
21
8
9
4
3
3
6
3
1

Män
20
12
11
2
1
2
8
3
5

Män
19
12
11
2
1
2
7
3
5

Kv.
22
9

10
4
3
3
7
3
1

Nämnd/utskott
Kommunfullm.
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Mjuka utskottet
Tekniska utskottet

Nämnd/utskott
Kommunfullm.
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Mjuka utskottet
Tekniska utskottet

2000

10
10
22
9

11

1999

9
10
19
9

11

2001

9
11
21
9

12

2002

9
10
16
10
8

Antal
2 
4

16
20
17
3

62

Ålder
-29

30-39
40-49
50-59
60-69
70-

Män
1
1
6

10
11
3

32

Kvinnor
1
3

10
10
6
0

30

Nyckeltal
Kommunfullmäktige har 41 ledamöter 

och 21 ersättare.

Könsfördelningen bland KF:s ledamöter
och ersättare
2001 2002

Ålderssammansättningen bland 
KF:s ledamöter och ersättare

Antal sammanträden perioden 1999 - 2002

2000

216
226
241
174

1999

176
195
235
149

2001

169
210
221
183
186

2002

178
216
177
177
202

Antal paragrafer perioden 1999 - 2002
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Personalredovisning
Sammanfattning

Det totala antalet anställda har 
ökat med 76. 
Tillsvidareanställda har ökat 
med 88 sedan 2001 medan
visstidsanställda har minskat 
och är det lägsta antalet under
mätperioden sedan 1996!
Kostnaderna har ökat för tim-
avlönade och minskat när det 
gäller övertid.
Andelen heltidsarbetande ökar
svagt men kontinuerligt.
Andelen kvinnor/män är oför-
ändrad, 83 - 17%.
Andelen tillsvidareanställda
ökar.

Åldersstrukturen förändras: 
Andelen anställda under 40 år
har ökat från 31% till 34% 
medan 40-49-åringarna och 
de över 50 år har minskat från
39% till 38% respektive 30% 
till 28%.
Personalomsättningen ökar
något.
Den arbetade tiden fortsätter 
att successivt minska. År 
1999 låg den på 74%  medan
år 2002 låg på 70%.
Frånvaroorsakerna ökar 
främst inom sjukfrånvaron
med 2% samt föräldraledig-
heter och ferieuppehåll med
1% vardera.

Sjukfrånvaron ökar med drygt
en halv procentenhet till
8,3. Ökningen är främst inom
långtidssjuka en månad eller
mer.   

Timavlönade
Kostnaderna för timavlönade

ökade från 2001 med 2 mkr (från
21 till 23 mkr). 

Ökningen finns inom de perso-
nalintensiva områdena utom för-
skola/skola, som har minskat
användningen av timavlönade.

Övertid
Kostnaden för övertid i organi-

sationen minskade från 2001 med
600 000 kr till 8,5 mkr. Anmärk-
ningsvärd är minskningen på
Social omsorg, nästan 400 000 kr
och Nösnäsgymnasiet vars kost-
nader halverats.

Heltid - deltid
Andelen heltidsarbetande

bland de tillsvidare- och månads-
anställda fortsätter att öka mycket
svagt nu till 65%

(54% 1996, 55% 1997, 57%
1998, 60% 1999, 61% 2000, 63%
2001).

Kvinnor - män
83% av de anställda är kvinn-

nor, 17% är män, oförändrade
proportioner mot tidigare år.

Tillsvidare - visstid
88,3% av de anställda är till-

svidareanställda. Motsvarande
uppgift var för 2001 87% och
2000 85%.

Medelåldern
Medelåldern bland de anställ-

da är nästan oförändrad (margi-
nell minskning) 44,7 år, för kvinn-
norna 44,7 och för männen 44,8.

Personalomsättning
Under 2002 har totalt 133 till-

svidareanställda slutat sina
anställningar i kommunen.
Motsvarande tal var 2001 119.  92
personer har slutat  på egen begä-
ran och 33 har gått i pension. Den
genomsnittliga åldern för gruppen
som gått i pension är 60,4 år. 

157 personer har fått tillsvid-
areanställning i kommunen under
året. Här ingår inte de som bytt
från en anställning till en annan
men väl de som fått en tillsvidare-
anställning efter att ha varit vika-
rier. De största grupperna nyan-
ställda är personal till vård och
omsorg samt lärare.

Hälsa - ohälsa - "hälso-
bokslut 2002

Samma personalenkät har
genomförts 2001 och 2002. 748
anställda svarade på enkäten
2002, en svarsfrekvens på 41,9%,
vilket var avsevärt sämre än året
innan och har därför givit ett mer
osäkert material. Arbetet med
enkäten kommer att skärpas upp
inför 2003 avseende form och
innehåll.

Sjukfrånvaron fortsätter att
successivt öka, totalt är sjukfrån-
varon 8,3% en ökning med drygt
en halv procentenhet från 2001
och omkring 2 procent jämfört
med år 1999. Dock var nivån
under januari och februari år 2002
något lägre än under samma tid
2001. 

Kvinnors sjukfrånvaro ligger
på 9,4% medan mäns sjukfrånva-
ro ligger på 3,6%, mätt i sjukda-
gar i förhållande till anställnings-
dagar. 

De som är sjukskrivna mer än
59 dagar under året står för 75%
av alla sjukdagar.

Sjukfrånvaron inom
olika yrkeskategorier

Ökningen har främst skett
inom vård- och omsorgspersonal,
chefer/arbetsledare samt admi-
nistrativ personal, vilka ökat med
ca 2% jämfört med år 2001.
Däremot har städ/vaktmästeri
minskat med drygt 4% och lärare
med ca 1%. Övriga yrkesgrupper
ligger på ungefär samma nivå som
året innan.  

"Frisknärvaron" är i detta fall
en beteckning över de personer
som inte har någon sjukfrånvaro
under år 2002. För kommunen i
sin helhet är det 38% av de
anställda. 56% av männen respek-
tive 34% av kvinnorna har inte
haft någon sjukfrånvaro. 

Arbetsskador och till-
budsrapportering

Skillnaden mellan tillbud och
en arbetsskada är att vid tillbuds-
rapportering har det inte fram-
kommit någon skada men skall
ändå rapporteras så att åtgärder
sätts in i förebyggande syfte. 

Antal anmälda arbetsskador
har minskat jämfört med året
innan. Fortfarande är det dock
olycksfall/våld och hot som är
överrepresenterade tätt följt av
arbetssjukdomar.  

Årets tillbudsrapportering har
minskat kraftigt jmf med året
innan, vilket kan tolkas som ett
resultat av effektiva förebyggande
åtgärdsinsatser.  

Verksamhet

Stöd och Service

Teknisk verksamhet

Fritid & Kultur

Individ- och 
familjeomsorg

Social omsorg

Barnomsorg, grund-
skola

Gymnasieskola

Måltidsverksamhet

Uppdrag- och arbets-
marknad

Totalt

2002

77

118

58

250

362

754

146

59

38

1 862

2000

64

118

45

201

366*

719*

137

65

39

1754

2001

75

117

48

240

368

702

139

57

40

1786

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

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Totalt antal anställda
exkl timanställda

2002

1 645

217

1 862

2000

1492

262

1754

2001

1557

229

1786

Personal

Ålder
-19

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

60-

Totalt

2002
6

187
439
517
585
128

1 862

2000
5

171
355
547
558
118

1754

2001
3

163
396
536
574
114

1786

Åldersstruktur
(tillsvidare- och månadsanställda) 

mätt 1 november

S.k. vilande tjänster ingår i summan. Det innebär
att anställda som är registrerade på två tjänster
också räknas två gånger.

Satsa friskt är ett långsiktigt
strategiskt friskvårdsarbete för
samtliga kommunanställda.
Satsningen innebär att öka väl-
befinnandet genom att befrämja
den fysiska, psykiska och sociala
hälsan för individen, gruppen/
arbetslaget samt organisationen i
stort. 
Bilden är från ett av de gympa-
pass som kommunanställda kost-
nadsfritt kan deltaga i.

SATSA FRISK
T
!
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Stöd & service, övrigt 
kommunövergripande

Året som gått
Nedan redovisas några exem-

pel på saker som skett under året:

2002 firade Stenungsunds
kommun 50- årsjubileum. Under
jubileumsveckan anordnades bl.a.
"Minnenas afton" där landshöv-
dingen medverkade. Kommunen
bjöd även på en 50 m lång tårta
och Kristinedals förskola plante-
rade ett vårdträd.

Kommunen är med i "Kvali-
etsnätverk Västkust", projektet
drivs av Svenska kommunförbun-
det och nio kommuner i västra
Sverige ingår. Under året har en
kvalitetsundersökning gjorts om
hur medborgarna uppfattar
kommunens service, avseende
tillgänglighet och bemötande.
Nätverket har även följt upp
kommunens externa skriftliga
information och informationen på
kommunens hemsida. 

Hemsidan har utvecklats mer
under året så att allmänheten skall
hitta det den söker.

Kommunen deltar sedan 2001

i "Attraktiv skola". Projektet är en
femårig nationell satsning där 32
kommuner gör en målmedveten
satsning för att göra läraryrket
mer attraktivt och därmed höja
kvaliteten i skolan. Ett fördjupat
samarbete med Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla och en
pedagogisk mässa under höstlovet
är två exempel på vad som hänt
inom "Attraktiv skola" under
2002. 

Under våren anordnades en så
kallad BO-dag där mäklare, hus-
företag, hyresvärdar och banker
ställde ut.

Stöd och service
Intäkter/Kostnader
(tkr)
Intäkter
Summa kostnader
Nettokostnad

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

2002
9 640

-38 107
-28 467

Utfall
2002

-5 558
-10 094
-3 781
-4 023

-847
-790
-647

-2 727
-28 467

2001
9 143

-35 195
-26 052

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

-653
-704
-843

-2 690
-26 052

Avvikelse
1 252

-1 229
23

Avvikelse
70
37
61

-15
-83
-18
-35

6
23

Övrigt kommunövergripande
Intäkter/Kostnader
(tkr)

Intäkter
Summa kostnader

Nettokostnad

Delresultat (netto)
(tkr)

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

Nettokostnad

2002

382
-26 169

-25 786

2002

-247

-2 341
-264
-909
-303

-1 308
-786

-15 044

-2 293
-2 235

-56

-25 786

2001

239
-27 512

-27 273

2001

-152

-1 960
-198

-1 002
-303
-904
-453

-15 674

-3 551
-2 740

-336

-27 273

Avvikelse

382
-2 886

-2 503

493

117
21
-9
-

-208
-86

-1 047

-2 293
565
-56

-2 503

Arbetet med att marknadsföra
Stenungsund som en trevlig ort att
bo på och arbeta i fortsätter.

Småstjärnorna från Kristinedals förskola 
invigde det nyplanterade vårdträdet, 
ett körsbärsträd som planterades utanför kom-
munhuset med anledning av 50-årsjubiléet.
Carola Granell från KSAU och mjuka utskottet
var organisatör och arbetsledare för bandklipp-
ningen.

Övrigt kommun-
övergripande

Övrigt kommunövergripande
som omfattar ett flertal verksam-
heter har ett underskott på 2,5
Mkr. De största avvikelserna har
Pensionskostnaderna och Föränd-
ring av semesterlöneskulden.

Pensionskostnader
Pensionskostnadernar i dagslä-

get drygt 13 Mkr för de som redan
gått i pension och nästan 18 Mkr
för de som nu arbetar. Det som
kommer att ta större och större del
av årets kostnader är när fyrtiota-
listerna skall pensioneras. 

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden ökade

med 2,3 Mkr mellan 2001 och
2002. Den totala skulden är nu
36,6 Mkr. Anledningen till att
skulden ökar är att det blir fler
anställda. Antal personer som har
en semesterlöneskuld har ökat
med 15 personer till 1.724.
Antalet sparade semesterdagar per
person minskade från 16,9 till
16,6 dagar.
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Kultur
Årets Resultat
Enheten redovisar ett överskott
med 226 tkr. Konferens och
Konsumentkontor redovisar både
positiva resultat med 203 resp. 78
tkr. Kultur däremot redovisar ett
underskott med 55 tkr. 

Konsumentkontorets överskott
beror sjukdom inom enheten och
Konferens överskott beror på en
ökad tillströmning av konferens-
gäster under årets 3 sista månader.
Kultur har ett gammalt överskott
med sig sen tidigare. Det faktiska
underskottet för Kultur är därför
38 tkr.

Kulturhuset
Kulturhuset fortsätter att vara

en mötesplats för kommunens
invånare och ett centrum för kul-
tur, konferenser och samhällsin-
formation. Till kulturhuset kom-
mer ofta den som besöker
Stenungsund för första gången,
som turist, konferensdeltagare,
besökare på en konstutställning
eller kammarmusikfestivalen.
Energirådgivning, konsumentin-
formation, advokatjour, bibliotek
och turistinformation ger service
till dem som söker information
och rådgivning. Fregatten har ett
brett utbud av musik, teater, film,
konst, litteratur, rockkonserter,
författarfrukostar och teaterlun-
cher  för den intresserade.
Kulturhuset har öppet de flesta av
årets dagar och under 2002 har
drygt 500 000 besök registrerats,
en imponerande siffra med tanke på
kommunens storlek.

Kultur & bibliotek  
Årets första månader prä-

glades av förberedelserna för det
jubileum som gick av stapeln i
mars då Kulturhuset fyllde 10 år.
En unik utställning med
Göteborgskoloristerna visades i
Galleri Koch, en utställning som
tilldrog sig stor uppmärksamhet
och besöktes av 14 000 personer.
Viveca Sundvall, Mikael
Samuelsson, Häjkon Bäjkon, Sara
Kadefors och Kaj Pollak fanns
bland de som framträdde under
jubileumsdagarna. Biblioteket
visade barnens egentillverkade
barnboksfavoriter och på lördagen
bjöds på  tio meter lång tårta.
Soilie Wernemyr skapade ett nytt
vackert lånekort med anledning
av jubileet. 10-årsjubileet avslu-
tades med en ljusfest och fyrver-
keri i kulturhusparken.

Skaparverkstán

En skaparverkstad har under
året tagit form i de tidigare lokal-
radiolokalerna som rustats upp.
En kreativ verkstad, där det egna

skapandet skall stå i centrum.
Under hösten har det funnits möj-
lighet att prova på kreativ
virkning, keramik, träslöjd och
masktillverkning. Skaparverk-
stan, Ung kultur Möts och somm-
marens Skaparläger är led i arbe-
tet att skapa mötesplatser, inspire-
ra och locka unga till egen kultur-
verksamhet. 

Musikevenemang

Reggae Rytm kalaset som
arrangerades av kultur i samarbe-
te med en grupp gymnasieungdo-
mar var mycket lyckat och drog
ca 200 ungdomar. 

Stenungsunds Kammarmusik-
festival lockar många besökare
sommartid och så även denna
sommar. Festivalen besöktes av
1300 personer och två av festiva-
lens konserter spelades in av
Sveriges Radio. "Mitt i Musiken"
P2:s musikprogram direktsände
under en timme från festivalen.
Glädjande nog har 2003 års festi-
val beviljats 150 tkr i stöd från
Västra Götalands regionen och
festivalen kommer att utökas med
konserter på både Tjörn och
Orust.

Biblioteket & bokbussen

Stenungsunds bibliotek är ett av
de fem bibliotek i landet som lånar
ut flest böcker per invånare. Av de
utlånade böckerna är ca 40 %  för
barn och ungdom. Med ekono-
miskt stöd från Statens Kulturråd
driver biblioteket ett läsfrämjande
projekt under tre år. Projektet vän-
der sig till alla ungdomar i
Stenungsund med syftet är att
locka barn och ungdomar till läs-
ning.

Bokbussens fortsätter att öka

sin utlåning, bussen är barnens
bibliotek och drygt 80 % av utlå-
nen på bussen är lån av  barn- och
ungdomsböcker. Avtal har skrivits
med Ale kommun och fr.o.m janu-
ari 2003 kommer bussen att köra
en dag per vecka i Ale kommun. 

Konferens 
Konferensuthyrningen har varit

mycket  framgångsrik under året,
och speciellt årets sista två måna-
der ökade uthyrningen med  60 %
i jämförelse med tidigare år. En
tendens är att alltfler av kunderna
kommer från företag utanför
Stenungsund. 

2001 var första året då konferens-
avdelningen arrangerade semina-
rier för regionens företag. Detta
har forsatt under 2002 och två
seminarier med Kaj Pollak och
Susanna Ehdin har arrangerats.  

Framtiden
Kommunfullmäktige har tagit

beslut om en utveckling av
Mariagårdsområdet till ett ströv-
och rekreationsområde för komm-
munens invånare. Visionen är att
skapa en plats i kommunen där
äldre jordbruksmetoder, byggna-
der och växter kan bevaras och
visas för intresserade samtidigt
som området görs lättillgängligt
och inbjudande. Ett samarbete har
inletts med Stenens dagcenter
som påbörjat landskapsvårdande
arbete och även startat renovering
och underhåll av befintliga bygg-
nader. Även kvarnen på
Kvarnberget är i stort behov av
renovering för att den skall kunna
bevaras som ett landmärke i
Stenungsund. Medel finns avsatta
och arbete skall ske under 2003. 

2002 besöktes kulturhuset av ca 500 000 personer

av dessa

såg 34  000 personer en film i Bio Fregatten
besökte 45 000 personer Molekylverkstan
lånade biblioteket ut 312 300 böcker 
såg 30 191 personer en utställning i Galleri Koch
besökte 12 345 personer teater, konsert, föredrag 
eller annat kulturarrangemang
hade turistbyrån ca 35 000 besökare, och
konsumentkontoret handlade 1 604 ärenden
(personer = registrerade besök )

Kultur
(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)

Ledning
Biblioteksverksamhet
Allmänkultur
Stöd till kulturverksamh.
Konsumentkontor
Konferensverksamhet

Nettokostnad

2002

6 664
-24 150

-17 486

2002

-729
-8 766
-7 232

-648
-314
203

-17 486

2001

6 081
-23 528

-17 447

2001

-832
-8 399
-6 983

-751
-349
-132

-17 447

Avvikelse

1 544
-1 318

226

Avvikelse

-38
-99
15
67
78

203

226

Bbliotekets nya lånekort, skapat av

Soile Wernemyr inför 10-årsjubileet

Internationella Nalledagen firas varje år i biblioteket 
med böcker, sång, musik och medhavda nallar.
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Fritid
Årets resultat

Årets resultat visar ett under-
skott på 289 tkr. Underskottet
beror på planerade satsningar med
överskottsmedel (311 tkr) från
2001 samt kostnader för avveck-
ling av Ungdomscaféet (46 tkr).

Satsningar har gjorts på perso-
nalförstärkningar i Sundahallen
och en kvälls extra öppethållande
på fritidsgården i Stora Höga.

Ungdomsmottagningens ären-
den har blivit mer och mer kom-
plicerade och satsning har gjorts
på extrapersonal  (sjuksköterska)
för att underlätta arbetssituationen
för kuratorer och barnmorskor.

Fritidsanläggningar

Beläggningen på våra idrotts-
anläggningar har under året varit
väldigt hög, framför allt i
Sundahallen på grund av idrottsför-
eningarnas ökade verksamheter

Sundahallen har varit öppen
330 dagar under året. Motions-
rummet har också varit väldigt
hårt belastat medan solarieverk-
samheten har haft en nedgång.
Reparationer har gjorts på brygg-
gor efter stormar dessutom har ett
nytt plexiglas monterats i
Ishallen.

Fritidsgårdar/ungdomsverk-
samhet

Verksamheten har under året
bedrivit fritidsgårdsverksamhet
på Hasselgården och Stora Höga
driftvärnsgård. Den öppna verk-
samheten är öppen fyra kvällar i
veckan och är populär bland våra
ungdomar i åldern 13-18 år och
har haft ca 9000 besök. 

Därutöver finns det även
gruppverksamheter och reploka-
ler i fritidsgårdarna. 

I Stenungsund finns det två
föreningsdrivna fritidsgårdar
öppna två kvällar i veckan, en för-
äldradriven gård i Jörlanda bygde-
gård och en gård i Ucklum, som
drivs av Ucklums Förenade
Föreningar. . 

Skolavslutningen arrangerades
även i år av ungdomarna själva
och blev en bra och välorganise-
rad tillställning. Övriga ungdoms-
arrangemang under året har
besökts av sammanlagt 4200 ung-
domar. Fritid har också arrangerat
"Sommarskoj" för mellanstadie-
barn på Hasselbacken och i Stora
Höga.  Denna mycket uppskattade
"pröva på"- verksamhet genom-
förs i samverkan med Hyres-
gästföreningen och ST-hem. Även
ett antal fältkvällar har genom-
förts tillsammans med Farsor och
Morsor på Stan, fritidsledare från
kranskommuner och polisen.
Ungdomsmottagningen  

Verksamheten har riktat sig 

mer och mer mot den egna mål-
gruppen, ungdomar i Stenung-
sund. Tjörnungdomar vänder sig i
större grad till sin egen ungdoms-
mottagning i Kållekärr. 

Då ärendena  har blivit längre
och svårare har den förebyggande
verksamheten blivit lidande.
Ungdomarna har svårare psykolo-
giska och psykiatriska problem,
framför allt flickor 16-20 år.
Aborter och testning av könssjuk-
domar har ökat kraftigt. Positiv är
att avsevärt fler pojkar söker sig
till mottagningen . Verksamheten
träffar alla ungdomar i åk 6, 7 , 9
samt åk2 i gymnasiet i samtal
kring sex, samlevnad och droger..

Föreningsstöd

Verksamheten har under året
registrerat 164 föreningar varav
57 idrottsföreningar. Föreningar-
nas verksamheter vänder sig till
största delen till barn och ung-
dom. Totalt har föreningarna 6470
medlemmar i bidragsberättigad
ålder, 7-20 år. Könsfördelningen i
denna åldersgrupp har varit 55%
pojkar och 45% flickor.
Idrottsskolan som vänder sig till
åldrarna 9 till 10 år har under året
haft 471 st. inskrivna, där ungdo-
marna har fått pröva på 14 olika
idrotter.

Mediacenter

Mediacenter har under året
bedrivit mediautbildning för gym-
nasieelever, dokumenterat olika
arrangemang i vår egen och andra
kommuner,  gjort ett flertal filmer
tillsammans med ungdomar,
vunnit olika priser vid filmfestiva-
ler, deltagit i olika projekt till-
sammans med Studieförbund och
Filminstitutet i Stockholm, sam-
verkat med högstadieskolor och
gymnasieskolor, i den egna och
andra kommuner gällande film
och drogförebyggande arbete och
hjälpt till med ljud och ljus för
olika ungdomsverksamheter.

Fritidsomsorgen.

Verksamhet som bedrivits
under året har varit i form av
Kvällsaktiviteter såsom bad/sim-
ning, gympa, ridning, bowling,
motionsgrupper och körsång.
Arrangemang har förekommit ca
1 gång/månad tex dans till
levande orkester och samarrange-
mang mellan de olika boendehu-
sen. Tonåringarna har haft akti-
viteter 1 kväll/vecka på en av våra
fritidsgårdar. En sommarkatalog
med semesterresor har erbjudits
våra handikappade med  ett trett-
tiotal olika resemål. Helgläger har
erbjudits under hela året för våra
ungdomar samt ett  sommarläger
och ett vinterläger under 1 vecka.

På sommaren anordnades 12 dag-
utflykter tillsammans med Orust
kommun till olika resemål i vårt
grannskap.

På sommarlovet hade vi ett
seglarläger ihop med segelklubben
i  kommunen.

Pelikanen, stöd för barn och
unga

Pelikanen är ett stödprogram
för barn (8-12 år) och ungdomar
(13-uppåt).

Gemensamt för de som deltar i
verksamheten är att alla har upp-
levelser av missbruk och/eller
psykisk ohälsa i familjen. Syftet
med verksamheten är att stötta,
uppmuntra och öka deltagarnas
kunskaper. Verksamheten består
för närvarande av två grupper som
träffas en gång i veckan under
skolterminerna, en barngrupp och
en tonårsgrupp. Verksamheten
drivs av Fritid/Stenungsund,
Svenska kyrkan, och Kungälvs
sjukhus tillsammans.

Framtiden
En pågående trend är att våra

föreningars verksamhet för
åldrarna 7 - 20 år ökar. Aktiviteter
för åldersgruppen 7 - 12 år domi-
nerar kraftigt. Detta har medfört
svårigheter att göra plats i våra
idrottsanläggningar för denna
ökande grupp 

Kostnaderna för drift, repara-
tion och underhåll för de för-
eningsdrivna anläggningarna fort-
sätter att öka.

Efterfrågan av möjlighet till
motion för vuxna är stor. Då våra
anläggningar i första hand är
bokade av ungdomsföreningar får
denna målgrupp inte samma möj-
ligheter

Stora Högas befolkning växer
stadigt och den kommunala bad-
platsen kommer därför på sikt att
behöva byggas ut. . Även fritids-
gårdslokalerna måste på sikt utö-
kas då trycket från ungdomarna är
stort.

Projektet ny idrottshall och
nya lokaler för skolans slöjdverk-
samhet "Ladan" i Stora Höga är
angeläget, inte minst för att kunna
avlasta trycket på Sundahallen
och andra idrottsanläggningar.
Projektet genomförs i samverkan
med föreningslivet och skolan.

Trender för ungdomarna i
Stenungsund ser ut som i övriga
Sverige.

Den ökade tillgången på dro-
ger i samhället, främst alkohol,
ser vi som ett allvarligt problem.

Detta kräver en utökad och
fördjupad samverkan med de
aktörer som verkar på detta områ-
de, både inom och utanför kom-
munen.

I vårt närområde finns många möjligheter för
utflykter, bla kanoting i Svartedalen

Fritid
(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)

Fritid gemensamt
Anläggningar
Fritidsverksamhet
Ungdomsmottagning
Föreningsstöd
Media / musik
Fritidsomsorg

Antal badbesök, 
Sundahallen

Antal elever, simskola
Sundahallen

Antal registrerade
föreningar

- varav bidr berättigade
föreningar

- varav föreningar med 
anläggn stöd

Fritidsgårdar, 
antal besök

Ungdomsmottagning
antal besök

- varav från Tjörn

- kostn/ besök

2002

8 862
-22 719

-13 857

-1 224
-6 259
-2 638
-1 013
-2 601

-122
0

-13 857

2002

95 645

674

148

61

23

9 662

4 034

466

223 kr

2001

8 210
-21 576

-13 366

-3 190
-7 571

-519
-959
-957
-142
-28

-13 366

2001

93 648

667

162

82

23

9 532

4 175

651

230 kr

Avvikelse

410
-698

-289

-131
32

-105
-113

29
-1
0

-289

Förändr

1 997

7

-14

-21

0

130

-141

-185

-7 kr
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Individ- och familjeomsorg
Årets resultat

Individ- och familjeomsorgen
uppvisar ett sammanlagt under-
skott för 2002 på ca 5 000 tkr
varav:

Barn och Unga visar ett sam-
manlagt underskott på ca 1 500
tkr. En stor del av detta underskott
(- 1 700 tkr) beror på ett ökat antal
placeringsdygn vad det gäller
familjehemsvård. Däremot min-
skas antalet placeringar och dygn
vad det gäller institutionsvård
jämfört med 2001 och håller sig
därmed inom budget. Underskott
redovisas också för familjerätt,
Ungbo och Nyborg. Att under-
skottet inte blir större beror på att
svårigheten att rekrytera personal
resulterat i ett stort överskott i
personalbudgeten, ca 1 000 tkr.
Vuxen visar ett sammanlagt
underskott på ca 150 tkr beroende
på i huvudsak fler institutionspla-
ceringar än budgeterat (- 900 tkr).
Underskottet balanseras till stor
del av färre familjehemsplace-
ringar samt, p.g.a. rekryteringss-
svårigheter, lägre personalkostna-
der. Psykiatrin håller sig inom
budget.

Det sammanlagda underskottet
för IFO vad det gäller köpta plat-
ser, både vad det gäller institution
och familjehem, uppgår till 2 399
tkr.

Försörjningsstöd visar ett under-
skott på ca 3 800 tkr. Utfallet
innebär en kostnadsökning jäm-
fört 2001 med ca 2 000 tkr.
Anledningen till de ökade kostna-
derna beror till viss del på brister i
samverkan mellan olika arbets-
marknadsaktörer men också på
resursbrister inom stat och komm-
mun. Detta innebär svårigheter att
få ut individer i alternativa syssel-
sättningsåtgärder med syfte att i
förlängningen nå målet självför-
sörjning.

Handikappenheten visar ett
sammanlagt överskott på ca 300
tkr. Enheten är i viss mån bero-
ende av beslut från försäk-
ringskassan och är därmed i vissa
avseenden svårbudgeterad. Dess-
utom styrs den av s.k. rättighetsla-
gar och därmed skyldigheter för
kommunen att bevilja och verk-
ställa insatser utifrån sökandens
speciella omständigheter när
dessa uppfyller lagkraven.
LSS Avlastning uppvisar ett stort
överskott, ca 1 100 tkr, beroende
på att beviljade insatser ej utnytt-
jas fullt ut och att Pärlan ej har
haft full beläggning. 
LSS Personlig assistent visar ett
överskott på ca 250 tkr.

LSS Boende uppvisar ett under-
skott på ca 1 000 tkr dels bero-
ende på högre personalkostnader
för de egna gruppboendena än
beräknat, orsakat av överbelägg-
ningar men också av en del fel-
aktigheter i budgeten, dels bero-
ende på att man tvingats köpa
plats på ett externt boende.
LSS Daglig verksamhet visar ett
underskott på ca 50 tkr.

Förvaltningens gemensamma
administration visar ett överskott
på ca 150 tkr

Verksamheten
Inom IFO handläggs alla ären-

den som gäller ekonomisk hjälp,
vård och behandling av barn, ung-
domar och vuxna, familjerättsliga
frågor samt uppsökande och före-
byggande arbete. Arbetet innebär
såväl myndighetsutövning som
råd och stöd. 

Det sociala arbetet bygger på
respekt för den enskildes personli-
ga integritet och självbestämman-
derätt. 

Verksamheten styrs av social-
tjänstlagstiftningen (SoL, LVU,
LVM) och av de mål som politi-
kerna angivit. 

Verksamheten är
indelad i:

Barn och Unga 
Inom enheten handläggs

familjeärenden i syfte är att ge
föräldrar, barn och ungdomar
stöd, vård och behandling i de
situationer de själva önskar det
eller om det är påkallat från andra
instanser. Alla insatser skall i för-
sta hand ske i frivillighet och sam-
förstånd.

När insatserna på hemmaplan
inte räcker till, finns möjlighet till
placeringar av barn, unga och,
ibland, hela familjen i familjehem
eller på institution. I första hand
sker detta alltid i samförstånd, i
undantagsfall görs placeringar
med tvång.

Vuxen
Enheten handlägger ärenden

relaterade till missbruk, försörj-
ning och psykiatri för i huvudsak
vuxna människor. 

Försörjningsstöd
Enheten handlägger försörj-

ningsstödsärenden vars mål är att
främja kommuninvånarnas möj-
ligheter till självförsörjning och
ett självständigt liv. Arbetet sker i
nära samverkan med Arbets-
förmedling och kommunens
Arbetsmarknadsenhet.

Handikappenheten
Enheten vänder sig till perso-

ner med fysiska och/eller psy-
kiska funktionshinder. 

All hjälp/stöd som ges inom
handikappomsorgen är behovs-
prövad. Det innebär att en
biståndsbedömning görs, där
funktionsnedsättning och stödbe-
hov utreds. Bistånd ges utifrån
Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). 

LSS skall garantera personer
med omfattande och varaktiga
funktionshinder stöd som kan
undanröja svårigheter i den dagli-
ga livsföringen. Det är en rättig-
hetslag och skall inte innebära
någon inskränkning i de rättighe-
ter den enskilde kan ha enligt
andra lagar. 

Familjerådgivning, kris-
och samtalsmottagning

Dessutom ingår inom IFO, i
samarbete med Tjörn och Orust,
Familjerådgivningen som en möj-
lighet för kommunernas invånare
att vända sig till med bekymmer i
familjen. Denna verksamhet
rymmer också Krismottagning för
män och Samtalsmottagning för
kvinnor. Man kan vara anonym
och det förs inga journaler. 

IFO är en del av SOCSAM-för-
söket

Individ- och familjeomsorgen
är en del av SOCSAM-försöket,
4S, där också Primärvården,
Försäkringskassan och delar av
Social omsorg ingår En del av
verksamheten bedrivs i nära sam-
verkan med dessa aktörer, andra
delar är samordnade med andra
huvudmän. 

Alla som arbetar inom social-
tjänsten har tystnadsplikt. 

Händelser under
året

Ny chef för Barn och Unga
tillträdde 15/9. Enheten har under
en längre tid saknat ordinarie
chef. Likaså har man haft svårt att
rekrytera socialsekreterare, varför
man under en stor del av året varit
underbemannade. Givetvis påver-
kas enhetens arbete av detta - få
medarbetare skall göra mer och
det primära blir att uppfylla lag-
textens intentioner, inte hur.
Svårigheter att finna nya familje-
hem har tvingat enheten att place-
ra barn via Gryning AB, en place-
ringsform som i egentlig mening
är mer att betrakta som institution,
i alla fall vad det gäller till kost-
nad. 

Individ- och familjeomsorg

Intäkter/kostnader
(tkr)

Intäkter fån 4S
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

Nettokostnad:

Verksamheter (netto)
tkr

Intäkter fån 4S
Administration
Vårdkostnader Barn &
Unga
Vårdkostnader Vuxna
Socialbidrag
Familjerådgivingen
LSS Avlastning
LSS Personlig assistent
LSS Gruppboende
LSS Dagcenter
Psyiatrin

Nettokostnad

2002

104 436
20 201

-59 606
-70 082

-5 051

2002

104 436
-6 150

-31 219
-5 693

-16 994
-809

-7 333
-6 622

-20 700
-7 990
-5 977

-5 051

2001

96 974
22 171

-57 971
-68 172

-6 998

2001

96 974
-6 382

-31 868
-6 286

-15 354
-776

-5 068
-7 196

-18 686
-7 516
-4 840

-6 998

Avvikelse

0
788

1 984
-7 823

-5 051

Avvikelse

0
197

-1 520
-176

-3 827
0

1 125
257

-1 016
-85
-6

-5 051
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Likaså har Vuxenenheten haft
problem med rekryteringar både
vad det gäller sjukvikariat och
anställningar. Detta gäller både
handläggare och sjuksköterskor.
Eftersom enhetens missbruks-
grupp är liten, drabbas den hårt
vid långvarig underbemanning
och risker för utarbetning lägger
nära till hands. 

Inom IFO har det under en
längre tid diskuterats organisa-
tionsförändringar vad det gäller
mottagningsfunktion och ung-
domsgrupp. Inför realiteten att 4S
visionerar om en halvering av för-
sörjningsstödskostnaden vid
utgången av 2004 jämfört 1997
års utfall, har den tilltänkta förän-
dringen tvingats läggas på is. I en
bemärkelse har därför mycket
möda som lagts ner av medarbe-
tarna varit till spillo. Icke desto
mindre går arbetet att ta med i
kommande diskussioner om
IFO:s organisation.

Under hösten påbörjades även
arbetet att starta det nya gruppbo-
endet inom Handikappenheten,
Kristineberg. 

Framtiden
4S har som målsättning att för-

sörjnings-stödskostnaderna vid
utgången av 2004 skall ha sänkts
till ca 9 500 tkr. Utan förändring-
ar inom det arbetsmarknadspoli-
tiska området låter det inte sig
göras, varför en utredning är till-
satt i syfte att se över kommunens
organisation avseende detta områ-
de. 

Även om institutionskostna-
derna för barn och unga har sänkts
har kommunen fortfarande höga
kostnader för köpta platser.
Kostnaderna har dessutom inte
stått i paritet med budget. Nya
krafttag måste göras vad det gäll-
ler att finna hemmaplanslösning-
ar. Med full bemanning på Barn
och Unga kan detta arbete startas.
Under 2003 kommer Barn &
Unga initiera ett ökat samarbete
med BVC för att undersöka möj-
ligheterna till en s.k. familjecen-
tral. Via Barn & Ungas:s familje-
grupp finns ett embryo till en
sådan verksamhet. Likaså skall en
handlingsplan arbetas fram avse-
ende Kvinnofrid. 

Gruppen ungdomar, 15-24 år,
måste också fokuseras, något den
tilltänkta organisationsförändring-
en beaktade. Antagligen krävs det
ett samlat grepp inom kommunen
också för denna grupp. Ung-
domsmottagningen larmar om att
deras resurser ej räcker till och att
många ungdomar i Stenungsund
inte mår bra. Man bör därför titta
på möjligheter till att öka de före-
byggande insatserna inom komm-
munen för att i förlängningen för-
hindra ökade kostnader för IFO. 

Vuxenenheten signalerar behov
av ytterligare ett psykiatriboende
och behov av utökning av den
dagliga sysselsättningen och
boendestödet. Likaså vet man
redan idag inom Handikapp-
enheten om kommande behov av
nya (grupp)boenden, där ett s.k.
trapphusboende är ett alternativ.
Diskussion förs om psykiatrins
behov av ökat boendestöd kan
samordnas i ett sådant alternativ.
En del av dessa behov kommer att
bli aktuella redan 2003, andra
2004/2005.

Individ- och familjeomsorg

Statistik
(tkr)

Barn & Unga
Institutionsvård
Antal barn
Antal vårddygn

Familjehemsvård
Antal barn
Antal vårddygn

Vuxna
Institutionsvård
Antal placerade
Antal vårddygn

Familjehemsvård
Antal placerade
Antal vårddygn

Försörjningsstöd
Socialbidrag
Utfall i tkr

Genomsnitt försörj-
ningsberättigade hushåll
per månad

Genomsnittliga nybesök
per månad

Genomsnitt försörjningss-
stöd per hushåll och
månad i kr

Totalt antal försörjningss-
stödsberättigade hushåll
per månad

Handikappenheten
Antal personer med 
beslutade insatser

Avlastning
Antal beslutade insatser

Personlig assistent
Antal personer med 
beslutade insatser

Boende
Antal boende egen 
verksamhet

Daglig verksamhet
Antal personer med 
beslutade insatser
Köpta platser annan
kommun

Familjerådgivningen
Antal ärenden
Parsamtal
Krismottagning för män
Samtalsmottagning för
kvinnor

Totalt

2002

18
5 036

32
10 107

14
1 825

5
145

15 113

219

31

5 400

580

144

112

30

27

42

136
109

180

425

2001

22
5 776

31
9 261

13
1 903

2
408

13 568

209

28

5 200

133

101

34

25

43

2000

21
4 598

27
8 657

15

13 855

105

83

33

26

43

Villa Lisander, i bakgrunden syns den lilla röda vävstugan.

Villa Lisander är en kommunal verksamhet för personer med psykisk sjukdom som bor i Stenungsunds
kommun. Verksamheten finns i en äldre fastighet på Doktorsvägen 2 i Träffpunktens gamla lokaler. 

Till den öppna verksamheten kan man komma fyra dagar/vecka utan krav på prestation. 
Då fungerar villan som en mötesplats, ett cafe, ett ställe att läsa tidningen, spela spel  och samtala.  

Det pågår många olika aktiviteter i villan, till exempel matlagningskurser, vävgrupper,  skrivgrupper, 
målning, keramikkurser, dramakurser, datakurser, dans och träning i Sundahallen. 

Det ordnas även enskild träning vid behov. 
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Social omsorg

Verksamhet
Social omsorg ansvarar för

äldreomsorg och kommunal
hälso- och sjukvård i Stenung-
sunds kommun.

Verksamheterna inom Social
omsorg är både riktade till perso-
ner som fortfarande bor hemma
men har behov av hjälp och stöd
samt till personer som har behov
av en lägenhet på äldreboende.

Årets resultat
Enheten redovisar ett budgetö-

verskott på cirka 425 000 kronor.
Enheten erhöll kompensation för
ett ökat antal äldre i 2002 års bud-
get. Enheten har dock inte ökat
sitt uppdrag i motsvarande om-
fattning varför ett överskott har
kunnat skapas.

Totalt omsätter enheten cirka
116 700 000 kronor år 2002.
Olika former av avgifter uppgår
till 12 250 000 kronor (10%).
Utfallet visar att kostnaderna ökat
med 8%. Cirka 4% av denna kost-
nadsökning står att finna i infla-
tion. Cirka 2% hänförs till ökat
antal äldre, och slutligen 2% till
omorganisation. Enheten har
arbetat med att öka de anställdas
sysselsättningsgrad och den
genomsnittliga sysselsättnings-
graden är nu 0,83 att jämföras
med 0,75 året innan.

Hemtjänst
I de flesta fall kommer perso-

nerna i kontakt med Social
omsorg när behov av hjälp i
hemmet finns. Den första kontak-
ten brukar vara med hemtjänst i
något av distrikten. I Stenungsund
finns fyra hemtjänstdistrikt
Centrum, Hasselbacken, Norr och
Söder. I varje hemtjänstdistrikt
finns en områdeschef som man
kontaktar om man behöver hjälp i
sitt dagliga liv. Efter hem-
besök/samtal gör områdeschefen
en utredning av behov och fattar
därefter beslut om vilka insatser
som är aktuella. Insatserna kan
bestå av t ex personlig omvård-
nad, städning, matdistribution,
trygghetslarm, dagverksamhet,
korttidsboende eller en plats i ett
äldreboende. Besluten fattas
enligt Socialtjänstlagen och kan
överklagas till länsrätten.

Äldreboende
I Stenungsund finns två äldre-

boenden, Hällebäck och Tallåsen.
På Hällebäck finns 6 gruppboende
med 8-10 lägenheter vardera och
sammanlagt 56 lägenheter.
Gruppboendena är antingen inrik-
tade mot personer med demenss-
sjukdomar eller mot de som har
ett stort omvårdnadsbehov. På
Tallåsen finns 75 lägenheter upp-

delade på 7 gruppboenden. På
dessa gruppboenden bor 8-14 per-
soner och gruppboendena är även
här inriktade mot demensvård
eller omvårdnad.

I Stenungsund visar progno-
serna att ökningen av antalet äldre
är stor de närmaste åren, störst i
hela regionen. Då antalet lägenhe-
ter på äldreboenden inte har varit
tillräckligt så har nu kommun-
fullmäktige fattat beslut om att ett
nytt äldreboende skall byggas.
Det kommer att byggas i anslut-
ning till Tallåsens äldreboende
och tillskottet på lägenheter
kommer att vara 33 stycken.
Byggprocessen startar under
våren.

Medicinska insatser
Läkare gör den medicinska

bedömningen då behov finns.
Idag finns en läkare som arbetar
heltid med insatser på äldreboen-
den och hemsjukvård i det egna
hemmet. Det finns också en sjuk-
sköterskeenhet med sjuksköter-
skor som vid behov kan ge insat-
ser dygnet runt.

(tkr)
Intäkter från 4S
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

Netto

Delresultat
Intäkter från 4S
Administration
Hemtjänst
Dagverksamhet
Hemsjukvård
Tallåsen
Furugården
Betalningsansvar
Hällebäck
Dagrehabilitering
Inkontinenshjälpmedel

Netto

KBT
Bostadsanpassning

Netto

2002
104 904
12 252

-91 942
-24 790

424

2002
104 904

-8 210
-26 149
-1 258

-14 687
-29 470
-5 033
-1 819

-16 241
-586

-1 026

424

2002
-16

-3986

-4 002

2001
95 160
11 572

-85 141
-23 312

-1 721

2001
95 160
-7 658

-23 908
-1 214
-8 595

-30 215
-4 835
-2 231

-16 621
-551

-1 053

-1 721

2001
-16

-3 166

-3 182

Avvikelse
0

25
163
236

424

Avvikelse 
0

1 054
-438
300
739

-1 441
20

965
-817

69
-26

424

Avvikelse
3

-2 008

-2 005

Social omsorg
Avtalsfinansierad verksamhet

Anslagsfinansierad verksamhet 

Hemtjänst
Antal personer

Hemsjukvård-
mottagare
Antal personer

Trygghetslarm
Antal installerade

Särskilt boende
Antal platser/ 
lägenheter

2002

213

427

250

155

2001

195

427

220

156

2000

238

233

190

154

1999

268

166

143

Social omsorg 1999-2002

Befolkningsutveckling i Stenungsund 
2003-2006. 

Ökningstakt i procent per år, 
uppdelat på kommunens totala utveckling samt

de som är 80 år och äldre. 

12
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8
6
4
2
0

2003          2004          2005         2006        %
Alla % 80 +

Social omsorg som stöd i det dagliga livet.
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4S - ett SOCSAM-försök

Projekt 4S är ett SOCSAM-försök,
vilket innebär att man med stöd av en
särskild  lagstiftning prövar politisk
och finansiell samordning mellan soci-
alförsäkring, hälso- och sjukvård samt
socialtjänst. Projektet leds av ett
beställarförbund som har övertagit det
ekonomiska ansvaret för primärvård,
utflyttad länssjukvård, äldreomsorg,
individ- och familjeomsorg samt sjuk-
penning. Den finansiella ramen
omfattade år 2002 406,1 Mkr, ägarin-
satserna fördelade sig enligt följande;
kommunen 52%, försäkringskassan
32% och Västra Götalandsregionen
16%. 

Syftet med försöket är att skapa
välfärdsvinster för den enskilde och
för samhället. Nuvarande försökslag-
stiftning gäller t.o.m. 2003-12-31.
Under 2003 väntas förslag om perma-
nent lagstiftning.

Det arbete som 4S-styrelsen initie-
rade under 2001 med att utveckla verk-
samhetsplanen fortsatte under året och
utmynnade i nu gällande verksamhets-
plan. I planen tydliggör 4S-styrelsen
utförareorganisationernas ansvar att
bekämpa de stigande ohälsotalen i
Stenungsund.

Hälsofrämjande arbets-
plats

Projektet Hälsofrämjande arbets-
plats har under 2001-2002 bedrivits på
korttidsboendet Furugården och
Dagrehab, arbetsplatser inom Social
omsorg. Syftet har varit att sänka sjuk-
skrivningskostnaderna genom olika
insatser som t ex ökad bemanning och
förändrade arbetsmetoder. 

Projektet avslutades under 2002
och tyvärr när processen i projektet på
allvar kommit igång. Orsaken till att så
sker är framför allt att äldrefrågor
fr.o.m 2003 inte längre ingår i 4S
ansvarsområde. Den utvärderingsmo-
dell som använts i projektet kommer
förhoppningsvis ändå att ge 4S-sty-
relsen mycket kunskap om hur framti-
da arbetsmiljöarbete bör bedrivas.

Efter beslut från Beställarför-
bundets ägare har 4S efter årsskiftet

2002/2003 ej längre helhetsansvar för
äldreomsorgen i Stenungsund. Från
beslutet undantogs verksamheter som
innefattar hjälpmedel/medicinsktek-
niska produkter, arbetsterapi, läkare
samt övriga odelade ansvarsområden
(t. ex. kost- och nutritionspreparat)
inom social omsorg.

Folkhälsoarbetet
Folkhälsoarbetet, som finansieras

via regionala medel, har under 2002
prioriterat utåtriktade aktiviteter för att
synliggöra det lokala folkhälsoarbetet
och engagera medborgarna och frivill-
liga organisationer. Ett gott exempel på
detta är Folkhälsoveckan på
Kulturhuset Fegatten i oktober. 

Folkhälsorådet har under 2002
även beviljat medel till ett flertal pro-
jekt vars inriktning följt de i folkhälso-
planen prioriterade områdena. Tonvikt
har legat på projekt för barn och unga.

Ett gott och givande folkhälsoarbete
grundar sig på samverkan mellan aktö-
rer från olika verksamheter men också
från intresseföreningar och frivilliga
organisationer. Under 2002 har denna
samverkan fördjupats och folkhälsobe-
greppet, med sitt främjande- och före-
byggandeperspektiv och vision om
god, jämlik och jämställd hälsa, upp-
märksammas mer i olika verksamheter
och beslut.

Bilden från år 2002 är densamma
som för 2001, d. v. s. att arbetslösheten
fortsatte att minska om än inte lika
mycket som tidigare år. Gruppen lång-
tidsarbetslösa personer med samman-
satta behov minskade däremot inte.
Tyvärr var tendensen den motsatta.

Även frånvaron från arbete på
grund av ohälsa ökade. Tidigare sta-
tistik har visat att Stenungsund legat
klart under riksgenomsnittet, ny sta-
tistik visar att skillnaden minskar.
Antagligen är det så att minskat syste-
matiskt och strukturellt samverkansar-
bete är en av förklaringarna till de för-
sämrade siffrorna. Den vision och mål-
sättning som 4S-styrelsen antagit för
2003 avser att motverka denna utveck-
ling. I sin verksamhetsplan har sty-
relsen också pekat på behovet av
gemensamma plattformar för samverkan,
t. ex. för verksamheter gemensamma
utbildningar. 

Oavsett  beskrivna negativa tenden-
ser visar både den nationella och loka-
la utvärderingen av 4S trots allt goda
resultat både på individ- och samhälls-
nivå. Men det är troligtvis så att sam-
arbete, samordning och samverkan
ständigt måste erövras annars är risken
stor för att utvecklingen stagnerar.

Både politiskt och administrativt är
4S efter åtta år ännu i början av sin
inlärningskurva. Om inlärningen för
att ta praktiskt befolkningsansvar skall
kunna fullföljas bör 4S fortsätta att
tydliggöra olika behovsgrupper med så
kallade "sammansatta" behov. Huvud-

delen av resurserna bör ägnas åt att få
myndigheter att organisera den ordina-
rie verksamheten för dessa behovs-
grupper i stället för i "extra projekt".

Årets resultat
Beställarförbundet 4S redovisar för

verksamheten 2002 ett positivt finansi-
ellt resultat på 9 Mkr varav verksam-
hetens nettokostnader står för ett över-
skott på 8 Mkr. Dessutom blev räntein-
täkterna på likviditeten 1 Mkr. 2002
års avvikelse mot budget är + 16,7
Mkr, därutöver skall resultatet av den
ingående budgetobalansen på drygt 8,7
Mkr räknas in.

Sjukförsäkringskostnaderna fort-
sätter att stiga för Stenungsund men
inte lika snabbt som tidigare. Mellan

(tkr)

Intäkter 
Kostnader

Netto

2002

410 580
-401 613

8 967

2000

332 715
-320 524

12 191

2001

368 708
-365 509

3 144

4 S

2001 och 2002 minskade kostnaderna
från 16% till 15%. Rikets kostnader
minskade mellan åren från 19% till
12%. Försäkringskassan fastställer den
finansiella ramen utifrån förändringen
i riket med det faktiska utfallet 1998,
som var basåret och utifrån 1998 sett
har Stenungsund ökat sina kostnader
med 95,4% medan riket har ökat sina
kostnader med 117,1%. De senaste
årens minskade kostnader för socialbi-
drag bröts och istället så ökade kostna-
derna.

Under Folkhälsoveckan fick politikerna känna på hur det är att vara rullstols-
buren eller synskadad. Här försöker Ove Andersson ta sig över en ramp.

Nisse Nilsson och Kerstin Ahlén i sin
monter under Folkhälsoveckan på

Fregatten  i oktober 2002. 

Arne Olsson testar hur det är
att vara synskadad i Stenungsund.
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Nösnäsgymnasiet
Årets resultat

Nösnäsgymnasiet redovisar ett
överskott i driftbudget 2002 på
881 tkr. Huvudorsaken till resulta-
tet är ett hårt, målmedvetet arbete
av alla i verksamheten för att
klara kraftiga sparåtgärder under
året. Dessutom har den inter-
kommunala budgeten ( sålda och
köpta gymnasieplatser) visat ett
överskott under året. 

Allmänt
Samtliga gymnasieprogram är

sedan höstterminen 2002 sökbara
i hela regionen för alla elever i
Stenungsund. Trots detta så väljer
en lika stor del av eleverna som
tidigare att genomföra sin gymna-
sieutbildning i Stenungsund.
Andelen elever från Tjörn och
Orust tenderar att öka. Detta är
glädjande.

Ett mycket nära och bra sam-
arbete med grundskolorna i upp-
tagningsområdet  innebär att ele-
verna får en bra start på sin gym-
nasieutbildning.

Nösnäsgymnasiet driver till-
sammans med Vuxen-
utbildningsenheten sedan höstter-
minen 2002 kvalificerad yrkesut-
bildning, KY- utbildning, i Nösnä-
sgymnasiets lokaler. 

En omfattande kompetensut-
vecklingsinsats av samtlig perso-
nal har påbörjats och möjliggjorts
genom att Nösnäsgymnasiet sökt
och fått ta del av ESF- pengar i ett
Mål 3- projekt.

Internationalisering
Under året har antagits en

detaljerad läsårsplan för interna-
tionaliseringsarbetet. Utbyte har
skett med Italien, Tyskland,
Frankrike och England.
Upparbetade kontakter finns
också med Spanien.

Arbete med att skapa APU-
platser ( arbetsplatsförlagd utbild-
ning) även utanför Sverige har
pågått under året. Som exempel
kan nämnas lärarnas sonderingar
av att skapa ett antal APU- platser
i Polen.

En lärargrupp har bedrivit
omfattande kompetensutveckling
gällande frågor om främlingsfi-
entlighet och antirasism. 

Marknadsföring
Nösnäsgymnasiet har under

året deltagit på Gymnasiemässan
på Svenska Mässan i Göteborg,
Öppet Hus på Henån samt arran-
gerat eget Öppet Hus på
Nösnäsgymnasiet. 

Kvalitetsarbetet
Under året har omfattande

utvärderingar genomförts.
Lärarna har utvärderat  samtliga
genomförda kurser, samtliga ele-
ver har deltagit i utvärdering av
sin  arbetstrivsel, arbetsmiljö samt
grad av inflytande. En återkomm-
mande personalenkät har genom-
förts.

Resultaten visar att både ele-
ver och personal tycker att
Nösnäsgymnasiet är en bra arbets-
plats.

IT
Uppgradering av nätverk o

datautrustning har skett. 
En elevdataförening har bil-

dats. Elevdataföreningen ansvarar
för utbyggnadstakten och support
av samtliga datorer placerade i
korridorer avsedda för mailkon-
takt o Internet.

Ombyggnation 
Samtliga ombyggnationer av

lokaler avseende teknik-, data-
och  elektronikundervisning,
Individuella programmet samt
lokaler för stödundervisning i
svenska, engelska och matematik
har färdigställts och utrustats
under året. Högtidlig invigning
av lokalerna ägde rum strax
innan jullovet 2002.

Som en följd av det ökade
elevtalet och för att kunna
erbjuda fler elevarbetsplatser
har Nösnäsgymnasiets biblio-
tek under hösten 2002 succes-
sivt byggts till. Det nya bibliote-
ket beräknas vara fullt färdig-
byggt, utrustat och inflyttnings-
klart i samband med sport-
lovet 2003.

Programmen
Under året har genomförts en

omfattande översyn av  timpla-
nerna för alla gymnasieprogram. 

Framtid
Antalet elever och därmed per-

sonal väntas kontinuerligt att öka
på Nösnäsgymnasiet under de
närmaste åren. Ökade pensionsav-
gångar innebär samtidigt att nyre-
kryteringsbehovet av personal
ökar. En fortsatt om- och tillbygg-
nad måste ske för att tillgodose
det ökade behovet av elev- och
personalarbetsplatser.

Gymnasieberedningen, en till-
satt beredning bestående av politi-
ker i Stenungsund samt personal
och elever på Nösnäsgymnasiet
har under året träffats ett flertal
gånger för att diskutera hur den
framtida gymnasieskolan skall se
ut i Stenungsund. Beredningen
väntas lägga sitt förslag i början
av 2003.

Estet-tvåans 
föreställning Kalufs

Nösnäsgymnasiet
(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat ( netto )

Re Nösnäs, övergripande
Nösnäsgymnasiet
Individuellt program
Skolskjutsar

Nösnäsgymnasiet

Interkommunala 
ersättningar

Nettokostnad

2002

47 256
-101 589

-54 334

-1 550
-72 110
-3 305
-1 862

-78 827

24 493

-54 334

2001

42 957
-95 793

-52 836

-1 351
-69 604
-3 100
-1 599

-75 744

22 908

-52 836

Avvikelse

591
290

881

201
255
25

-62

419

462

881

Stenungsund
Tjörn
Orust
Övriga

Totalt

Dec. 2001

613
436
157
30

1.236

Dec. 2002

661
433
171
31

1 296

Förändr.

48
-3
14
1

60

Kommunfördelning
Antal elever från respektive kommuner

Nyckeltal
2002

7,6

2002

62 216

32 300

2001

7,4

2001

61 605

30 800  

Förändr

0,2

Förändr

611

1 500

Lärare / 100 elever
(Skolverket)

(kr)

Kostnad / elev

Undervisn kostnad /
elev
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Gemensamt Skola /Barnomsorg
Årets resultat 

Skola /barnomsorg redovisar
ett underskott på - 2.000 kkr.
Under året har 10 nya förskoleav-
delningar byggts, med ett under-
skott på 970 kkr . Interkommunal
ersättning kostade 765 kkr  mer än
budget. Samtidigt kan konstateras
att barnomsorgsintäkterna ökade
med 470 kkr mot budget.  

Allmänt
Behovet av barnomsorg är

stort i kommunen. Stenungsund
har under 2002 ökat sin folk-
mängd med 525 invånare, vilket
har inneburit en ökning främst av
barnfamiljer. Införandet av max-
taxa  har också påverkat efterfrå-
gan av barnomsorg. 

Från 1 januari 2003 startar
Allmän förskola, vilket innebär
att kommunens alla  4-5 åringar
har rätt till avgiftsfri förskola 525
timmar /år. Enligt lagen måste
kommunen erbjuda plats. Allmän
förskola är inte obligatorisk, utan
föräldrarna avgör själva om bar-
nen skall gå i Allmän förskola.
Kommunen kommer att öppna 1
avdelning i Centrum. I  Stora
Höga, Jörlanda och  Ucklum inte-
greras 4-5 åringarna i den befintli-
ga förskolan.

Under året har det öppnats 10
st  förskoleavdelningar, där ca 170
barn har beretts plats.  På följande
platser finns de nya förskolorna.
Ödsmål  3 avdelningar, Hassel-
backen 3 avdelningar, Ucklum 1
avdelning, Stora Höga 3 avdel-
ningar.  Våren 2003 flyttar barnen
från 2 avd på Hasselbacken samt
från 2avd på Anrås till den nya
förskolan i Getskär .

Under våren 2003 planeras 1
avd på Hasselbacken, En avd i
Jörlanda samt en tillfällig avd
under våren i Stora Höga.

Barnomsorg i enskild regi
finns för 139 barn på 6 förskolor.
Under 2003 öppnas troligtvis en
förskoleavdelning i enskild regi i
Svenshögen .

I augusti utökade Stenung-
sunds Montessori Ek förening sin
verksamhet med förskoleklass,
Årskurs 1 samt skolbarnsomsorg.
Skolan är belägen i "tingshuset"
och har ca 15 elever.

Attraktiv skola
Stenungsunds kommun deltar

sedan 2001 i attraktiv skola som
är en femåring nationell satsning
där vi som en av 32 kommuner
gör en målmedveten satsning för
att göra läraryrket mer attraktivt
och därmed höja kvaliteten i sko-
lan. Projektet består av 5 nätverk.
Tillsammans med Forshaga,
Nora, Kumla, Ströstad och

Götene bildar Stenungsund ett av
de 5 nätverken. Attraktiv skola
riktar sig mot fem målområden; 
 Arbetsorganisation
 Högskolesamverkan
 Näringslivssamverkan
 Information och utvecklings-

möjligheter för lärare.
Ett fördjupat samarbete med

Högskolan i Trollhättan/Udde-
valla och en pedagogisk mässa
under novemberlovet är två exem-
pel på vad som inom Attraktiv
skola under 2002.

Arbetet med att ta fram en
gemensam kvalitetsredovisning
påbörjades under 2001 där lokal-
utredning Söder presenterades.
Under 2002 har lokalutredning
Norr färdigställts. Lokalutredning
Hasselbacken beräknas vara klar
2003.

Itis (IT i skolan)
Under 1999-2002 har 207

pedagoger deltagit i Itis kompe-
tensutvecklingssatsning. 

Sammanlagt 3 tjänster är för-
delade på grundskolan enheter
Norr, Söder och Hasselbacken.
Under hösten 2002 påbörjades
projektet Virtuell lärmiljö vars
huvudsyfte är att skapa en
Webbaserad miljö där det mesta
som lärarna och elever behöver,
när de använder datorn som red-
skap, finns samlat.

Kulturskolan
Den Kommunala Musikskolan

har under det gångna året påbörjat
förvandlingen mot att bli en
Kulturskola. Under 2002 har
kommunens barn och ungdomar,
om än i liten skala, kunnat erbju-
das undervisning i teater/drama
och dans (Totalt 60 elever). Detta
har blivit möjligt genom ett sam-

arbete med Studieförbundet
Vuxenskolan. Förhoppningen är
naturligtvis att dans- och teater-
grupperna ska bli fler i framtiden
och utökas med grupper i bild och
film.

Musikundervisningen har
bedrivits på klassiskt manér. Det
betyder instrument-, sång- och
rytmikundervisning, samt spel i
orkestrar och ensembler och sång
i körer. Totalt har Kulturskolan
nått närmare 1.200 elever med sin
musikundervisning.

I slutet av maj och början av
juni hade vi besök av elever och
lärare från musikskolan i Bad
Doberan, inte långt från Rostock i
Tyskland. Det blev några trevliga
och soliga dagar med musik och
utflykter. Besöket avslutades med
en gemensam konsert. 

Framtid
I November beslutade full-

mäktige att under en 5 årsperiod
avsätta 20 mkr/år till utbyggnad
inom skola - barnomsorg. I planen
för 2003 finns följande objekt
upptagna, utbyggnad av Stora
Höga skolan samt idrottshall ,
Stenungskolan byggs ut med 2
klassrum. Fullmäktigesalen byggs
om för kulturskolans aktiviteter.

Stora barnkullar i början av
90-talet vandrar uppåt i skolsyste-
met och de närmaste åren komm-
mer det stora trycket att finnas
mellan skolår fem till nio, medan
vi lite senare under den närmaste
tioårs-perioden kommer att få
betydligt fler elever i gymnasiet.
Vi kommer att behöva arbeta
mycket och målmedvetet för att
behålla och rekrytera medarbetare
inom skola och barnomsorg då det
gäller att vara en attraktiv arbets-
givare. Självfallet gäller detta
även våra elever.

Total Skola/Barnomsorg
Intäkter/ Kostnader
(tkr)

Intäkter 

Personalkostnader
Interkommunal 
ersättning
Övriga kostnader

Summa kostnader

Nettokostnad

2002

38 210

-198 896

-6 935
-81 746

-287 577

-249 367

2001

34 094

-183 201

-5 479
-69 700

-264 232

-230 138

Avvikelse

8 968

-6 540

-712
-4 947

-12 199

-3 231

Antal barn 2001 2002

på kommunala förskolor 586 722
på enskilda förskolor 144 139
på familjedaghem 170 150
inom fritidsverksamhet 953 1 040

Antal elever 2001 2002
i förskoleklass 268 258
i årskurs 1-3 897 871
i årskurs 4-6 1 045 1 086
i årskurs 7-9 908 938

Antal barn 2001 2002
i barnomsorgskö 186 142

Lärare / 100 elever 7,1 7,1

Smakprov efter kakbaket, Stenungskolan

Kyrkenorumskolan på bondgårdsbesök

Friskvård på schemat på förskolorna i Söder
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Barnomsorg/Skola Norr

Den verksamhet som tillhör barn-
omsorg/skola Norr är följande:
Förskolor och familjedaghem i cen-
trum, Kopperskolan, Särskolan,
Stenungskolan, Ucklum - Svenshögen
skola och barnomsorg, Ödsmål
skola/barnomsorg, Nyborg och sedan
november 2002 också pedagogpoolen.
För att styra och leda den här verksam-
heten har varje skola och förskola sin
rektor eller biträdande rektor med till-
hörande skolassistent. Lednings-
gruppen (chefen för enheten och skoll-
ledarna) tillsammans med skolass-
sistenterna har träffats två gånger i
månaden.

Nedan beskrivs sammanfattande de
olika verksamheterna och eventuella
händelser, projekt under 2002.

Årets resultat
Det ekonomiska resultatet för verk-

samhetsåret 2002 är  positivt, +1.200
kkr. Analysen av det goda resultatet är
svår att göra men det finns ändå några
faktorer som jag tror är av vikt att
nämna:
· Sjukvikariekostnader blev lägre än
väntat (beror framförallt på relativt låg
sjukfrånvaro och att man ofta löst
korttidsvikariat med befintlig perso-
nal).
· Kostnader för ett antal långtidsvikari-

er har varit lägre än budgeterade ordi-
narie lönekostnader.
· Det finns ett starkt decentraliserat
budgetansvar och en hög ekonomisk
medvetenhet generellt sett i organisa-
tionen, från rektorer till enskilda med-
arbetare.

Skola och barnomsorg i
centrum
Stenungskolan

Stenungskolan hade i slutet av året
381 elever fördelade på 190 flickor
och 191 pojkar. Skolan har under året
varit organiserad i fyra arbetslag med 3
klasser i varje arbetslag förutom ett
arbetslag som har haft fyra klasser. En
liten undervisningsgrupp startades
inför hösten 2002. I denna grupp har 9
st elever haft merparten av sin under-
visning. Ambitionen är att slussa ut
eleverna i sina ordinarie klasser.

Särskolans senare årskurser är pla-
cerade på Stenungskolan vilket har
varit positivt både för Stenungskolans
och för Särskolans elever. 

Varje elev har haft en lärare som sin
speciella mentor. I varje arbetslag
finns ett elevråd för att eleverna skall
kunna påverka så nära verksamheten
som möjligt. På samma sätt finns ett
föräldraråd i varje arbetslag.

Stenungskolan arbetar utan timplan
och detta har inneburit att ett arbete
påbörjats där målet är att varje elev
skall ha en individuell studieplan för
att på så sätt försöka låta varje elev
utvecklas maximalt utifrån dennes för-
utsättningar. 

Kopperskolan

Kopperskolan arbetar med ålders-
homogena grupper. Från förskoleklass
till år 6. Personalen är organiserad i 4
arbetslag. 

4 fritidshem och 1 skolbarnsklubb,
tar tillsammans hand om ca 150 barn
före och efter skoldagen. På skolan
finns en skolvärdinna som bl.a. organi-
serar rastverksamheten och ansvarar
för skolans kamratstödjare "Polarna".

Skolledningen består av Rektor och
Bitr. Rektor, som tillsammans ansvarar
för förskolorna Bergsvägen och
Nytorpshöjd, Familjedaghemmen i
centrum, grundskola fsk-klass - år 6,
Fritidshem, Skolbarnsklubb, Särskola
år 1 - 9(10), fritidsomsorg enl LSS,
Gy-Sär IKE och SÄRVUX.

Förskola och familjedaghem i cen-
trum

Bergsvägens förskola har 5 avdel-
ningar med ca 80 barn i ålder 1-5 år.
En av avdelningarna är en resursavdel-

Petter och hans fyra getter, Ödsmål

ning där barn med olika handikapp har
varit integrerade i verksamheten.
Förskolan har en fantastisk utemiljö
och ett eget kök med hemlagad mat.

Bergsvägens förskola har under de
senaste åren arbetat mycket medvetet
med att utveckla arbetet med leken.
Under året fick Bergsvägen som den
enda förskolan i Stenungsund möjlig-
het att tillsammans med biblioteket
ingå i ett projekt som går under namnet
"Alfons, Ellen, Kotten och alla de
andra". Projektet syftar till att stärka
barnbokens roll och det läsfrämjande
arbetssättet i förskolan. 

Nytorpshöjds förskola är en liten
förskola med 3 avdelningar och ett
eget välfungerande kök. Avdelning-
arna har ett nära samarbete och det
råder en öppen atmosfär i huset.
Förskolan består av 3 avdelningar med
ca 45 barn i ålder 1-5 år. Nytorpshöjd
har profilerat sig som en språkinriktad
förskola, där man skaffat sig mycket
kunskap om barns språkutveckling för
att på ett medvetet sätt stärka barns
språk.

Familjedaghem. Det finns 10 dag-
barnvårdare som tillhör enheten.
Tillsammans har de ca 45 barn i ålder
1-5 år.

7 dagbarnvårdare har tagit emot
barn i sitt egna hem och 3 dagbarnvår-
dare har sedan många år tillbaka arbe-
tat tillsammans på Barnbacken. Alla
dagbarnvårdare har  träffats minst  1
dag/vecka i en lokal på Koppersvägen
38. De har under året arbetat mycket
med att synliggöra sitt arbete och med
marknadsföring av familjedaghemm-
men. Som ett led i detta arbete kan
nämnas att deras hemsida blev färdig i
november månad. 

Samtlig personal har haft en
omfattande kompetensutveckling med
ekonomiskt stöd från EU-programmet
Mål 3. 

Särskolan

Särskolan har under året haft 45
elever. 7 elever har under året fått sin
undervisning i andra kommuner.  

Gymnasiesärskolan har haft 17 ele-
ver. Merparten av dessa har sin skol-
gång Kungälv. Men vi har även elever
i andra kommuner. 

Särvux verksamhet omfattar 27 ele-
ver och har lokaler vid Stenens dag-
center.

Vi har fritidsomsorg enligt LSS för
de äldre särskoleeleverna. 10 ungdo-
mar har deltagit i denna verksamhet
under eftermiddagar och lov.

Verksamheten präglas av en strävan
att ge undervisning anpassad till  varje
elevs behov och utvecklingsnivå.

Målet är ett livslångt lärande och
att ge förutsättningar för ett framtida
självständigt liv, där samverkan med
elevens föräldrar är en förutsättning
för en helhet i arbete och utveckling.
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Barnomsorg/Skola Norr
Nyborg

Nyborg startade 1997 och är
inne på sitt sjätte verksamhetsår.
Nyborg är en samverkansform
mellan skola/barnomsorg och 4S
aktörerna IFO (Individ och
Familje Omsorgen) och BUP
(Barn och Ungdoms Psykiatrin).
Vi är en behandlingsenhet med
skola, som vilar på en grund
bestående av familjebehandling,
individuell behandling och under-
visning. Målen är individuellt
inriktade för respektive barn och
familj. Vi jobbar  mot att famil-
jerna och barnen ska kunna hante-
ra vardagen på ett för dem till-
fredsställande sätt. Skolan utgör
ramverket för Nyborg där vi kan
behandla och bearbeta strukturer
och ge social träning. Där ges bar-
nen också möjlighet att utifrån
sina individuella förutsättningar
jobba mot de mål som läroplanen
föreskriver.

Under 2002 utökades antalet
platser på Nyborg till 20.

Nyborgs personal har olika
utbildningar, kunskaper och erfa-
renheter. Nyborg erbjuder en bred
kompetens och vi arbetar med
ständig utveckling. 

Ucklum - Svenshögen
skola och barnomsorg

I Ucklum  öppnades en försko-
la 1-5 år i mars månad.

Under 2002 har Ucklum/
Svenshögens förskola/skola/fri-
tidshem ändrat från arbetslag till
två utvecklingslag med utveck-
lingsledare. Alla yrkeskompeten-
ser är representerade i varje
utvecklingslag. Lagen har möte
en gång i veckan på dagtid. På
mötena diskuteras bl.a. skolut-
vecklingsfrågor, Attraktiv skola
och att arbeta utan timplan. Detta
har öppnat möjligheter för perso-
nalen att bryta traditionella mön-
ster genom att använda sig av
varandras kompetenser på allra
bästa sätt. 

Skolans pedagogiska platt-
formbygger på nära samarbete
med eleven i centrum. Vi arbetar
med att ta fram en gemensam vär-
degrundsyn där vi fokuserar på
EQ, Bifrostinspirerat arbetssätt.
Vi har arbetat fram en lokal kurs-
plan samt individuell studieplan. 

Idag erbjuds alla elever i båda
skolor att äta frukost. Vi arbetar
medvetet för elever med behov av
särskilt stöd. Vi erbjuder dem tid i
specialverksamheten Oasen samt
ev. specialgymnastik. Vi har även
satsat på friskvård för såväl perso-
nal som elever. Detta gör vi till-
sammans med kommunens frisk-
vårdsansvarige.

Ödsmål skola/barnom-
sorg
Ekenässkolan

Året startade mycket positivt
med att vår efterlängtade skolut-
byggnad blev klar. TOPPEN!

Två nya klassrum, nya entréer,
lärararbetsrum samt ett nytt perso-
nalrum. Nu får vi bättre plats i
skolan och framför allt så har vi
fått tillgång till grupprum.

Skolan deltar i försöksverk-
samhet utan timplan. Detta inne-
bär att vi är befriade från den
nationella timplanens uppdelning
av timmar och ämne. Det är mål
och resultat som istället anger rikt-
ningen. 

Med hjälp av denna frihet har
vi för andra året i rad satsat på
friskvård och temaarbete. 

Trollbackens förskola

Så var det dags för nästa efter-
längtade bygge. I slutet av januari
blev det klart att Ödsmål skulle få
en förskola. Dagen efter beslutet
var fattat stod grävmaskinerna på

plats. Bottenplatta göts och huset
kom i sektioner den 25 februari.
Dagen efter 26 februari var huset
monterat. Inskolningsstart 10
april.

Höstens pedagogiska arbete
har inneburit att utveckla och sti-
mulera barnen i vanliga rutiner
till exempel måltider, i tamburen,
mm. Temaarbetet har fokuserats
runt "närmiljön" och " sagornas
värld".

Familjedaghem

Dagbarnvårdarnas profil i
Ödsmål är: Natur och Lek i ur och
skur. Gruppen träffas ca två gång-
er i veckan. Stor del av verksam-
heten är utomhus. Träffar under
året har bland annat att förbereda
Fregattens 10-årsjubileum, teater
med de "större" barnen, vårresa
till Slottskogen, grillträffar, pyss-
selträffar och julfest. Den obliga-
toriska tomteträffen i skogen var
lika populär i år som tidigare år.  

Året har varit intensivt men
roligt. 

Verksamhetstal Norr

Antal elever år F - 9 

Antal barn i skolbarns-
omsorg (okt )

Antal barn i barnomsorg 
(okt )

Antal elever i Särskola

Antal elever på Nyborg

2002

1 197

360

305

45

20

2001

1 178

321

240

47

15

Förändr

19

39

65

-2

5

Nyckeltal Norr

Undervisn kostnad / elev

2002

26 796

2001

26 804 kr

Petters hus i Ödsmål
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Barnoms./Skola Hasselbacken
Årets resultat

Utveckling

Förskolan 1-5 år
Arbete med de lokala  utveck-

lingsplanerna fortskrider på alla
förskolorna. Samtliga anställda
inom förskoleverksamheten har
under året fått ett personligt upp-
drag med tydligt fokus på de olika
yrkesrollerna. På fyra av försko-
lorna finns utvecklingsledare.
Detta innebär att en förskollärare
bl.a. i sitt uppdrag har ett särskilt
ansvar att tillsammans med rektor
utveckla verksamheten enligt
gällande styrdokument. Då

Hasselbackens förskola är ny
finns där ännu ingen utvecklings-
ledare. Formen för kvalitetsarbe-
tet på förskolan förfinas allt mer.
Ett material har arbetats fram som
används till att utvärdera verk-
samheten. Resultatet ligger sedan
till grund för förskolornas fortsatta
kvalitetsarbete.

Grundskolan
Kristinedal och
Kyrkenorum

Arbetet mot en Timplanelös
skola fortsätter. Schemat kommer
att bli mer flexibelt. Kom-
petensutvecklingen för persona-
len bygger på arbetslagens kom-
petensutvecklingsplaner. Områ-
den där personal utvecklat sin
kompetens är bl.a. samtalsmeto-
dik, IT, värdegrund, krishantering,
språk och portfolio.

Projekt
Kristinedalskolan

I år 5 bedrivs "Cookbook on
the web" tillsammans med lärare
och elever i Italien och England. I
år 6 har vi ett filmprojekt till-
sammans med Svenska
Filminstitutet, kallat "Med film
som penna". Eleverna i år 8 har
varje år ett tema "Livskompetens"
där elever, lärare samt elevvår-
dande personal samtalar om
livskriser, hur man är gentemot
varandra m.m. Tillsammans med
Stora Högaskolan bedrivs ett
utbyte med lärare och elever från
Lettland. "Snilleblixtarna" är ett
viktigt inslag i skolans verksam-

het. Våra snilleblixtar är bl. a
representerade på Arlas mjölkpa-
ket som baksidestext. "En rökfri
generation" genomförs varje år i
år 5-8.

Kyrkenorumskolan

I Polstjärnans arbetslag pågår
ett projekt som kallas "Expedition
Polstjärnan" syftet med projektet
är att öka ele-vernas intresse för
fysisk aktivitet och samtidigt ge
dem en resa i fantasin genom
Sverige och Europa. År 4-6 deltar
i "Jason projektet" som är ett sam-
arbete med Universeum i
Göteborg i syfte att öka elevernas
intresse för naturvetenskap,
teknik och matematik. "En rökfri
generation" genomförs varje år i
år 6.

Invandrarundervisning
Invandrarundervisningen finns

till stor del koncentrerad till
Kristinedalskolan. Detta innebär
att det finns god kompetens och
möjligheter för att tillgodose ele-
ver med annat hemspråk.
Modersmålsundervisningen sker
på 6 språk idag. Undervisning i
Sv2 sker för att tillgodose elever-
nas undervisning i svenska språ-
ket.

Framtiden
I framtiden kommer utveck-

lingsarbetet bl.a. att handla om
ökad ämnesintegrering, ökat elev-
inflytande, individuella utveck-
lingsplaner för varje elev samt
portfoliemetodik. Stor vikt
kommer att läggas vid att kvali-
tetssäkra verksamheten.

Nyckeltal Hasselbacken

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

2002

986

357

327

2001

1 003

321

284

Förändr

-17

36

43

Undervisn kostnad /elev

Undervisn kostnad /elev,
exkl svenska 2

2002

31 120

28 230

2001

29 571 kr

26 950 kr

Hasselbacken skola och barnomsorg
verksamhelstal 

Kyrkenorumskolan: Uppvärmning inför Polstjärneloppet Kristinedalskolans åttor mötte Stenungskolan i en fotbollstävling 
som kommer att bli tradition.

Elsa Beskow-tema i Polstjärnans arbetslag, Kyrkenorumskolan



Årsredovisning 2002 33Stenungsunds kommun

Barnomsorg/Skola Söder

Årets resultat
Det ekonomiska resultatet

innebär ett underskott på 1 700
tkr. Besparingar har under året
gjorts genom minskning av anta-
let tjänster, dels i skolbarnsomsor-
gen i Jörlandaskolan, dels lärar-
tjänster i Stora Höga och Jörlanda.
Det stora antalet barn i lägre
åldrar medförde däremot ökade
kostnader för skolbarnsomsorgen
vid Stora Högaskolan från höst-
terminens början. Två nya avdel-
ningar fritidshem behövdes till en
beräknad kostnad av 400 tkr
under höstterminens fem måna-
der. Inflyttningen i Söder har fort-
satt att vara ganska stor och i flera
fall har elever med stora behov av
särskilt stöd flyttat in. Detta inne-
bär en fortsatt ganska hög kostnad
för elevassistenter. 

Förskolor och familje-
daghem i Söder

Den växande befolkningen i
södra delen av kommunen är till
stor del barnfamiljer. I våra för-
skolor Anrås, Stora Höga,
Jörlanda och Tveten finns vid
årsskiftet 02/03 ca 250 barn och
dessutom har ca 30 barn plats i
familjedaghem i Jörlanda. Under
året har dessutom fyra förskoleav-
delningar startat dels i moduler
vid Anrås förskola, dels på
Hasselbacken inne i centrum. När
Getskärs förskola snart står klar
flyttar de äntligen in i sina egna
lokaler. Vid Anrås förskola har
startats ett projekt att förbättra
utemiljön med hjälp av
Naturvårdslaget, som ska förse
gården med motorikbana, klätter-
träd, balansbrädor mm. Detta är
sedan planerat att fortsätta vid
andra förskolor i kommunen. Alla
förskolor har fortsatt arbeta med

friskvård för både barn och perso-
nal och har haft stöd av frisk-
vårdspedagogen Annika Nilsson.

Skolbarnsomsorg

Vid alla skolor finns fritids-
hem för elever i skolår F-3 och
skolbarnsklubb för de litet äldre
elever, som har behov av omsorg
efter skoldagens slut. Även i fri-
tidshemmen har antalet barn ökat
jämfört med föregående år.
Personalen arbetar i de flesta fall
också en del av sin tid i skolan
och samverkan med lärare och
annan personal underlättas där-
med.

Tveten

Tvetenskolan är den minsta av
skolorna i Söder med förskole-
klass och två åldersintegrerade
klasser i år 1-3. I anslutning till
skolan finns också Solbackens
förskola med en avdelning, så
drygt 75 barn i åldrarna 1 - 9 år
finns vid skolan. Också här är
drivs friskvårdsarbetet vidare.
Tvetenskolans dag i oktober sam-
lar både barn, föräldrar och perso-
nal och ger intäkter till skolresa
och lekredskap till skolgården. 

Jörlandaskolan 

I Jörlanda har det blivit fler
elever, eftersom sexorna från och
med hösten 2002 återigen finns på
skolan. Elevantalet har därför
ökat till ca 240. För att få plats har
man fått en tillfällig byggnad på
skolgården, men en tillbyggnad
planeras och ska stå klar under
2003. På Jörlandaskolan kan man
äta frukost till ett lågt pris och det
uppskattas av många elever.
Polarna är kamratstödjare, som
efter särskild utbildning gör en
viktig insats för att alla elever ska

trivas och för att motverka att
mobbning uppstår. Jörlanda-
skolans dag i september blev en
dag med motion och friskvård
som tema. 

Stora Högaskolan

Skolan i Stora Höga har vuxit
och har nu ca 675 elever i alla
åldrar från förskoleklass till skol-
år 9. Med så många elever är det
svårt att få plats och tre klasser
har fortfarande sina lokaler i
moduler på Emils plan.
Tellusmodulen intill tvåvånings-
byggnaden byggdes under somm-
maren om till klassrum och
grupprum för undervisning i
musik och bild, som därigenom
har fått goda lokaler med möjlig-
het till samarbete. Också Kultur-
skolan har fått bättre möjligheter i
Tellus. För idrott och slöjd är läget
sämre, men genom beslut i
kommunfullmäktige i november
kan vi nu planera för nybyggnad
av både vanliga klassrum och
idrottshall. Även slöjd och hem-
kunskap ska få välbehövliga
lokaltillskott.

Attraktiv skola
Under mässdagarna i vecka 44

deltog flera arbetslag från Söder.
Jörlanda förskola berättade om
sitt sätt att arbeta med ämnet
"Hitta vilse", som avser att ge bar-
nen förmåga att klara av situatio-
nen om man t ex kommer ifrån
gruppen i skog och mark.
Musiklärarna på Stora Höga-
skolan visade exempel på hur man
kan få en god ljudmiljö i musiksa-
len, ett par av specialpedagogerna
på Stora Högaskolan ledde en
diskussion om hur man kan hjälpa
skoltrötta elever och personal från
de lägre skolåren på Stora
Högaskolan informerade om hur
man arbetar för att förebygga
mobbning.

Antal elever år F - 9 

Antal barn i skolbarns-
omsorg ( okt )

Antal barn i barnomsorg
(okt )

2002

970

323

240

2001

953

304

222

Förändr

17

19

18

Nyckeltal Söder

Undervisn kostnad / elev

2002

27 703

2001

24 797 kr

Söder skola och barnomsorg

Både barn och personal satsar mycket på friskvård. Här är en grupp
som regelbundet går stavgång i den vackra omgivningen.

Musikundervisning i Tellusmodulen

Förskolor och skolor i Söder satsar hårt på friskvård
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Vuxenutbildning /

Årets resultat
Arbetsmarknadsenheten fick i

mars ett sparbeting på 800 tkr.
Detta bedömdes som svårt, men
totalt lyckades AME ändå spara
736 tkr. I stort sett kan man säga
att de praktiska verksamheterna
följde ursprunglig budget under
2002, men på åtgärdssidan inrik-
tade man sig på billiga lösningar
för att klara såväl budget som
uppdrag.

Arbetsmarknads-
åtgärder

För Stenungsund är det allt-
jämt en stor utmaning att lösa de
arbetslösas situation och där är
ungdomsgruppen klart priorite-
rad. Ungdomsarbetslösheten har
ökat under senaste halvåret 2002
och stiger ännu. Tillsammans med
Arbetsförmedlingen har vi dock
arbetat mer med vuxengruppen
som riskerar utförsäkring och
mindre med ungdomsgruppen. 

Vårt uppdrag inom AME går
ut på att i samverkan med andra
minimera de negativa konsekven-
serna av arbetslösheten. Målet är
att alla kommer ut på den reguljä-
ra arbetsmarknaden via utbildning
eller praktik.

Arbetslivsenheten, ALE, dvs
samordningsprojektet mellan AF,
IFO, Försäkringskassan, primär-
vården och AME arbetar sedan ca
tre år tillbaka med fördjupad reha-
bilitering för personer med lång-
varig ohälsa och arbetslöshet.

Praktiska verksamheter

Föreningslaget. Man har arbe-
tat vid 14 föreningsanläggningar.
Fem föreningar har haft hjälp
under hela året. Till största delen
har det handlat om reparation och
underhåll.

Naturvårdslaget har arbetat
med sju olika fornvårdsområden.
De fem naturstigarna har repare-
rats och underhållits och fem vatt-
tendrag har rensats. Skogs-
vårdsplanen styr arbetet med
kommunens skogar.

Vårt undervisningskök har nu
kunnat husera i nya lokaler i ett
drygt år. Till handledarens hjälp
finns såväl elever från vårt indivi-
duella program som vuxna arbets-
lösa. Man lagar lunch för c:a 25
personer per dag. 

Textilverksamheten har gett
bland annat många invandrar-
kvinnor en meningsfull sysselsätt-
ning i form av omklädning av
möbler, textila utsmyckningar och
gardinsömnad.

Verkstaden används bl a till att
reparera och tillverka på beställ-
ning från i första hand kommuna-
la arbetsplatser. I anslutning till
verkstaden finns rekonditione-
ringsverksamheten, där man skö-
ter om kommunens egna fordon.

Bryggverksamheten går bra
och alla båtplatser är nu uthyrda
och ett fyrtiotal står i kö.
Stenkajen, som varit avstängd i
fem år, reparerades för drygt 300
tkr under året. På hamnkontoret

sköts all administration för båt-
platser, vinteruppläggning samt
kommunens interna bil- och buss-
uthyrning.

Gästhamnen drivs under
sommarmånaderna av feriearbe-
tande ungdomar tillsammans med
två samordnare. Stenungsunds
gästhamn har blivit ett populärt
ställe för båtturisterna, där man
hamnar mitt i affärslivet och får
en bra service med bl a färska
frallor varje morgon.

Strandstädningen samlade in
drygt 2600 säckar och fick ta hand
om åtta döda sälar.

Individuella Programmet
- Yrkespraktiken 

Individuella programmet
genomförs på uppdrag av
Nösnäsgymnasiet. Under vårter-
minen hade vi många elever som
läste mycket teori och lite praktik.
Målet under detta läsår är att i
möjligaste mån få eleverna att
läsa teori knappt halva tiden och
vara ute på en praktikplats drygt
halva. Bra praktikplatser skapar
goda förutsättningar för såväl
framtida studier som inträde på
arbetsmarknaden.

(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Ackumulerat överskott

(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)

SFI
Högskoleutbildning
Kunskapslyftet + 
Komvux

2002

652
-648

4

372

2002

7 566
-13 572

-6 006

-1 078
-507

-4 420

2001

1 021
-1 016

5

368

2001

7 714
-13 715

-6 001

-906
-532

-4 563

Avvikelse

-58
62

4

Avvikelse

1 716
-2 221

-504

-106
-3

-395

Uppdragsutbildningen, 
intäktsfinansierad

Vuxenutbildningsenheten

Nyckeltal

Antal poäng/timmar i gymnasial
utbildning

Antal personer i SFI-utbildning

Antal högskolekurser/program

2001

229.000

67

10/1

2002

230.000

64

35/1

Betyg 2002 Gy-kurser

IG

38
2,7%

G

297
20,9%

VG

591
41,7%

MVG

492
34,7%

S:a

1418

Vuxenutbildning

Arbetsmarknadsenheten

(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)

Arbetsmarknads-
åtgärder
Bryggor och gästhamn
Individuellt program (IV)

2001

10 765
-16 804

-6 039

-6 039
12

-12

2002

11 900
-17 726

-5 826

-5 833
6
0

Avvikelse

-386
1 123

736

730
6
0

I Stenungsund ligger all vuxenutbildning under ett tak 
i lokalerna på Hasselbacken.

Det gamla tullhuset har renoverats under året och används nu av
Naturvårdslaget och Föreningslaget.

Verksamhetsberättelse för AME (ArbetsMarknadsEnheten)

Årets resultat 
Vuxenutbildningsenheten, exkl.

Uppdragsutbildningen redovisar
för 2002 ett positivt resultat på
232 tkr. Av detta redovisar Arbets-
marknadsenheten ett överskott på
736 tkr medan Vuxenutbildningen
och Högskoleutbildningen redovi-
sar underskott mot budget på 504
tkr. 
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Arbetsmarknad

Årets resultat
Vårt ekonomiska underskott (504

tkr) är en klar förbättring jämfört med
de prognoser vi levererat under året.
De riksrekryterande påbyggnadsut-
bildningarna på annan ort är fortfa-
rande källan till våra ekonomiska pro-
blem.

Svenska för invandrare 
( SFI )

Totalt har 64 personer från 25 olika
nationer fått SFI-undervisning under
året. Andelen flyktingar har stadigt
sjunkit, eftersom Stenungsunds
kommun inte längre har något avtal
med Migrationsverket. Vi har under
året bara haft 4 personer med flyk-
tingstatus.

Framtiden
Från och med januari 2003 har vi

nya kursplaner för SFI. Numera får
SFI-eleven möjlighet att gå utbildning-
en helt i den takt som passar de egna
förutsättningarna. Antalet timmar ele-
ven deltar i SFI-utbildning ska helt
bygga på den studerandes behov och
förutsättningar.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen i Stenungsund
omfattar både Komvux och
Kunskapslyftet. Komvux finansieras
helt av kommunala medel medan
Kunskapslyftet finansieras av staten.
I Stenungsund är de bägge verksam-
heterna helt integrerade. 

Under året har ca 500 personer
varit inskrivna på Vuxenutbildningen.
Omfattningen varierade från någon
enstaka kurs till heltidsstudier.
Utbildning bedrivs främst på gymnasi-
enivå, men det finns även möjlighet att
läsa på mer grundläggande nivå för
dem som behöver.

Framtiden
Det femåriga utbildningsprojektet

Kunskapslyftet avslutades i och med
utgången av 2002. Ett mer permanent,
delvis statligt finansierat vuxenutbild-
ningsystem införs fr o m 2003. 

Framtidens nya stora målgrupp är
de yrkesverksamma. Denna grupp har
större krav på en mer flexibel under-
visning. Därför arbetar vi idag mycket
med att utveckla distansutbildning,
kvällsutbildning och individualisering. 

Högskoleutbildning
Antalet genomförda högskolekur-

ser har fortsatt att öka kraftigt under

året. Studenterna i vår region har
erbjudits ett utbud på totalt över hun-
dra kurser.

Det har tagit tid för många
Stenungsundsbor att upptäcka möjlig-
heten att studera på hemmaplan, men
man har lyckats nå två grupper som
högskolorna har svårt att fånga upp:
yrkesverksamma med fortbildningsbe-
hov  och de som aldrig tidigare vågat
studera på högskolenivå.

Framtiden 
Antalet sammanhållna utbildningar

ökar till fyra i och med att man i
dagarna startar sjuksköterskepro-
grammet, digital informationsproduk-
tion samt ytterligare en systemvetarut-
bildning.

Det stora problemet med högskole-
verksamheten är att kommunen står för
bl a  lokaler, teknikstöd och tentamens-
övervakning. Hittills har man inte fått
del av några statliga pengar, men en
omsvängning verkar vara på gång.

Personer i arb.markn.åtg.
med lön

Personer i arb.markn.åtg.
annan ersättning

Elever i det individuella
programmet-YP (ht)

Feriearbetare

Antal gästhamnsnätter

Antal insamlade säckar,
strandstädningen

2000

65

169

49

177

1665

2165

2001

66

126

46

171

1725

2620

2002

88

136

39

99

1620

2116

Arbetsmarknadsenheten

Liksom alla elever placeras invandrarna in i lämpliga 
grupper utifrån kunskapsnivå

Verksamhetsberättelse för
Vuxenutbildningen 

Verksamhetsberättelse för Uppdragsutbildningen

Årets resultat
Uppdragsutbildningen redovisar

för 2002 ett litet ekonomiskt överskott
på 4 tkr. Det verkliga värdet av
Uppdragsutbildningen är det tillskott
av kunskap och kompetens, som inte
bara Vuxenutbildningsenheten utan
hela kommunen får ta del av.

Uppdragsutbildningen är en del av
Vuxenutbildningsenheten, men till
skillnad från övriga verksamheter är
den helt intäktsfinansierad och har
inga som helst kommunala eller statli-
ga bidrag för sin verksamhet.

Uppdragsverksamheten består
numera av nästan enbart korta kur-
ser/uppdrag inom bl a data och
vård/omsorg. Till detta ska fogas ett

relativt stort antal timmar med konsult-
uppdrag inom områden som webbde-
sign, grafisk formgivning och rena
utredningsuppdrag. Den största upp-
dragsgivaren är fortfarande kommu-
nen. 

Framtiden
Tack vare Mål 3-pengar har det

skett en viss uppgång i antalet grund-
läggande datautbildningar och vi tror
att trenden fortsätter. Dessutom finns
redan beställningar av bl a handledar-
utbildningar och olika former av sälj-
utbildningar under 2003. I övrigt för-
väntas ungefär samma omfattning i
fråga om de kommunala uppdragen. 

Majoriteten av kursutbudet ligger på dagtid, men alltmer sker nu även på
kvällar. Inte minst gäller detta högskoleutbildningen.

Våren 2002 utkom denna broschyr om
säkerhet i Stenungsund. Broschyren är
producerad av Uppdragsutbildningen i

samarbete med kommunen och
industrin.



36      Årsredovisning 2002Stenungsunds kommun

Måltidsenheten

Årets resultat
Verksamheten redovisar ett

underskott mot budget på 161 tkr.
Den främsta orsaken till under-
skottet är den låga beläggningen
vid Tallåsens matsal. 

Arbetsplatser

Den stora befolkningsutveck-
lingen i kommunen leder till att
det skapas nya arbetsplatser och
därmed nya kök som skall serva
enheterna. 

Under 2002  byggdes ett mott-
tagningskök i samband med den
nya förskolan i Ödsmål.

Ucklum startade en ny försko-
leavdelning i en befintlig byggnad
intill Ucklumskolan och köket
anpassades så att det klarar livs-
medelslagens krav.

Anrås och Hasselbackens för-
skolor utökades tillfälligt i avvak-
tan på att den nya förskolan i
Getskär skall stå färdig under
våren 2003.

Personalförsörjning

Vi har hög genomsnittsålder
inom vår enhet och under året har
så många som sju  personal gått i
pension. Utökningen av antalet
arbetsplatser till nuvarande 27 st.
spridda över kommunen och dess-

utom att barn- och elevantal skif-
tar från år till år ställer stora krav
på att personalen är flexibel och
kan arbetsuppgifterna  på flera
arbetsplatser  (se kompetensut-
veckling). På många platser är det
endast en personal i köket och då
är det extra viktigt vid sjuk- och
ledigheter att vi har kompetent
personal som kan rutinerna på
respektive ställe. 

Måltidsteam

Det är svårt att rekrytera per-
sonal med kostkompetens vid
ordinarie personals kortidsfrånva-
ro därför startade vi upp ett team
under hösten 2001 för att klara
frånvaron. Det har fungerat väl-
digt bra och var till stor hjälp när
så många valde att gå i pension
under 2002 (se personalförsörj-
ning). Under året har vi rekryterat
ny personal till teamet i två
omgångar och vi har lättare att få
kompetent personal när vi kan
erbjuda tillsvidareanställningar. 

Jämställdhet

Från att ha varit en helt
kvinnodominerad enhet har vi
lyckats med att rekrytera män till
vår verksamhet, för närvarande är
10 % av våra anställda män

Heltider

Målet är att anställa heltider
och våra arbetstagare behöver en
heltidsanställning för att kunna
leva på sin lön. Svårigheten är att
vi har många små enheter och
behovet av arbetskraft är störst på
alla enheter vid samma tidpunkt
samtidigt som vi hela tiden måste
anställa på så låg sysselsättnings-
grad som möjligt för att klara eko-
nomin.

Kompetensutveckling

Det har genomförts utbildning
med hjälp av "Växtkraft Mål 3-
medel" inom bland annat IT och
livsmedels-hygien.  Även  utbild-
ning i teamutveckling och vikten
av ett positivt bemötande mot
våra kunder. 

Det har genomförts utbildning
för att göra rätt livsmedelsval så
att både kroppen och miljön mår
bra, vilket handlar mycket om att
öka konsumtionen av grova grön-
saker, potatis och rotfrukter och
att i möjligaste mån använda när-
producerade och säsongsanpass-
sade grönsaker.

Dessutom tillämpar vi en
"lärande organisation" genom
arbetsrotation inom och mellan
våra kök och matsalar.

Friskvård

Köksarbete är ett rörligt och
många gånger tungt arbete. För att
motverka arbetsskador och slitage
har personalen haft möjlighet att
simma och styrketräna en gång
per vecka på Sundahallen. Den
kommunövergripande satsningen
på bland annat  Friskis och Svettis
under hösten har varit mycket
uppskattad bland en del av vår
personal.

Framtiden 
En stor utmaning vi står inför

är att få våra gäster att äta rätt för
att må så bra som möjligt och
minska framtida  kostrelaterade
sjukdomar som till exempel dia-
betes och övervikt.

Ät  S. M. A. R. T. 

Är ett utbildningsmaterial om
hur man kan äta för att både
kroppen och miljön ska må bra,
som har tagits fram av Centrum
för Tillämpad Näringslära vid
Samhällsmedicin, Stockholm med
stöd från Konsument- och
Livsmedelsverket.

Vi har börjat använda materia-
let under året och kommer att fort-
sätta med det framöver och det
kan användas i olika former både
för våra kunder, anhöriga, politi-
ker och vår personal.

Ät  S.  M.  A.  R.  T. står för

Större Andel vegetabilier
Mindre " tomma kalorier "
Andelen ekologiskt ökas
Rätt köttval, rätt grönsaksval
- handlar om hur varorna produceras
Transportsnålt
- handlar om hur långt varorna transporteras 

Efter att i alla tider varit en helt kvinnodominerad enhet har vi nu
lyckats bryta trenden och rekrytera män till verksamheten.

Måltid
(tkr)

Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat (netto)
Måltider skola
Äldreomsorg
Måltid förskolor

2002

9 745
-27 667

-17 922

-13 565
-194

-4 163
-17 922

2001

8 685
-24 876

-16 191

-12 378
-182

-3 632
-16 191

Avvikelse

435
-596

-161

-211
-194
244

-161

Verksamhetstal

Antal elever i gymnasiet
Antal elever år F - 9

Antal barn i skolbarns-
omsorg (okt )

Antal barn i förskola (okt )

Antal barn i särskolan

Antal barn skoldaghem

ht -02

1 296

3 122

1 040

763

45

20

6 286

ht -01

1 238
3 118

953

586

47

20

5 962

Förändr

58

4

87

177

-2

0

324

Nyckeltal

Antal luncher till 
särskilt boende
- därav heldagsport.

Antal luncher, matdistr.

Antal luncher/ dag i 
särskilt boende
- därav heldagsportioner/

dag

Antal luncher/ dag i mat-
distribution

Barn som p.g.a. sjukdom
erbjuds specialkost

Barn som p.g.a. etnisk
bakgrund eller religion
erbjuds specialkost

Procentandel KRAV-
märkt livsmedel

2002

49 406
24 016

12 055

135
66

33

390

85

6,8%

2001

52 078
9 527

12 173

143
26

33

390

85

6,7%

Förändr

-2672
14 489

-118

-7
40

0

0

0

0,1%
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Samhällsbyggnad

Årets resultat
Verksamheten redovisar ett under-

skott mot budgetram på 393 Tkr.
Underskottet mot budget beror främst
på följande fyra faktorer:
1. Ökade personalkostnader med 140 tkr

på grund av ett landsomfattande
projekt som innebär att samtliga
kommuner skall få adresser på
landsbygden (sk. belägenhets-
adresser)

2. Utebliven prognostiserad intäkt på 
50 Tkr vad gäller EU mål 3- medel 
för kompetensutveckling.

3. Utebliven prognostiserad intäkt på
150 Tkr för skogsavverkning som
kommer kommunen till del i janu-
ari 2003. (avverkning skedde i 
december 2002).

4. Ökad kostnad för miljö- och hälsa
på 50 Tkr i samband med somma-
rens säldöd som även drabbade
Stenungsunds kommun samt ett fall
av förorenad mark.

Miljö- och hälsoskydd
Under året har såväl miljötillsyn

som livsmedelstillsyn ökat betydligt.
Nya områden som prioriterats är för-
orenad mark och inventering av PCB i
byggnader. Inom livsmedelstillsynen
har inspektionerna kompletterats med
omfattande utbildning av livsmedels-
personal samt all kommunal vårdper-
sonal. Arbetet med miljöplanen resul-
terade i miljömål som kommunfull-
mäktige fastställde i oktober.

I början av året upptäcktes ett
utsläpp av bensin i Jörlanda. För att
lösa det akuta problemet bekostade
miljö- och hälsa saneringen. Den
omfattande säldöden drabbade även
Stenungsund och totalt sju sälar
omhändertogs.

Översiktsplaner
Enligt plan- och bygglagen skall

kommunfullmäktige under mandatpe-
rioden ta ställning till översiktsplanens
aktualitet. Beredningen fysisk- och
miljöplanering arbetade fram underlag
för ett aktualiseringsbeslut som fatt-
tades av kommunfullmäktige i oktober
2002 med tillägget, att "det vid
nybyggnation är vikigt att det även
planeras för hyresrätter till en rimlig
kostnad för hyresgästerna".

Detaljplaner
Samhällsbyggnad har under 2002

arbetat med ett stort antal detaljplaner,
varav de flesta utgjorts av mindre pla-
ner eller planändringar. Den stora
befolkningsökningen återverkar också
på planarbetet i form av krav på detalj-
planer för nya förskolor.

Fyra större detaljplaner har drivits i
olika faser under året.

Detaljplan för Badhustorget har
efter flera års planarbete getts sin slut-
liga utformning och avses att förelägg-
gar kommunfullmäktige för antagande
i början av 2003. Planen ger förutsätt-
ningar att rusta upp Badhustorget,
renovera Ångbåtsbryggan, anlägga
fortsättningen norrut på strandprome-
naden samt uppföra byggnader för
handel och kontor.

Beträffade Västra Hallerna har ett
detaljplaneprogram under året varit ute
på samråd. Synpunkterna som
inkommit ligger till grund för tre sepa-
rata detaljplanförslag, som för närva-
rande arbetas fram.

Ett förslag till detaljplanprogram
för en ny livsmedelshall på Korallen-
området arbetades fram under början
av året. Synpunkter på planprogram-
met föranledde särskilda samråd

beträffande säkerhets- och riskfrågor.
Ett planförslag har därefter samman-
ställts och sänts ut för samråd.

För den avslutande etappen på
Stenunge Strand har det praktiska
arbetet påbörjats under slutet av året.
Förslaget omfattar tre terrasshus mot
kajen och ett punkthus i bakgrunden.

Robust-projektet
Robust- projektet, en test och utvär-

dering av en ny arbetsmetod för att
hantera risk- och säkerhetsfrågor har
under året slutförts. Projektet har dri-
vits under ledning av länsstyrelsen till-
sammans med Alingsås kommun.

Tekniska Myndighetsnämnden beslöt tilldela Vägverket 
2002 års Byggnadspris för ombyggnad av länsväg 160

Samhällsbyggnad
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Netto

Delresultat  (netto)
(tkr)
Plan och bygg
Översiktsplan, 
Agenda 21
Mätning
Mark och exploatering
Miljö
Skogsdrift

Nettokostnad

2002
5 908

-9 686

-3 778

2002

-936

-108
-1 100

336
-1 888

-83

-3 778

2001
4 819

-9 077

-4 258

2 001

-1 136

-430
-1 277

242
-1 648

-9

-4 258

Avvikelse
854

-1 245

-391

Avvikelse

-392

93
-107
148
-50
-83

-391

Bygglov / 
Övriga ärenden
Bygganmälan
Husutstakningar
Nybyggnadskartor

2001

361
278
64

152

2000

402
26

110
229

2002

370
343
122
181

Nyckeltal

Byggnadspris
Det årliga återkommande bygg-

nadspriset beslöt Tekniska Myndig-
hetsnämnden tilldela Vägverket för
ombyggnad av länsväg 160.
Nämndens motivering till priset lyder;
"Med anmärkningsvärd ambition, kva-
litet och känsla för helhet har det ska-
pats en inbjudande infart till
Stenungsund, som erbjuder bilister,
cyklister och gående en trafiksäker
miljö, inramad av välstuderade detalj-
lösningar av bergskärningar, slänter
och vegetation och med hänförande
utblickar över Hakefjorden".
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Övrigt tekniska enheterna

Kollektivtrafik 
Västtrafik AB bedriver trafi-

ken i Västra Götalands län.
Bolaget är organiserat i fyra dott-
terbolag, varav Stenungsunds
kommun tillhör Västtrafik
Göteborgsområdet AB.

Busstrafiken via Röd express
och tågtrafiken är de stora linjerna
mellan Stenungsund och
Göteborg. Linje 330 servar rese-
närerna som skall nå Kungälv.
Trafiken på Röd express har ökat
under året och fler turer har satts
in främst under högtrafik.

Händelser under året är bland
annat att linje 334 i
Svartedalsområdet lades ner och
ersattes med skolbusstrafik.
Vidare har en linje öppnats i
Stripplekärr, Ödsmål. Tanken är
att denna linje även skall serva
arbetsresor till industrin. I decem-
ber månad invigdes Väg 160 med
två nya trafiksäkra hållplatser
mellan Stenungsund och Stora
Höga.

Så kallade närtrafiklinjer har
införts i kommunen vilket innebär
att kommuninnevånare två dagar i
veckan kan nå köpcentra för
inköps- och serviceresor via koll-
lektivtrafik. Detta trafikslag för-
väntas ge positiva effekter för
kommunen och kommuninvå-
narna. Resandet har ökat success-
sivt i takt med att trafikslaget bli-
vit känt.

Tätortslinjerna Hallingen och
Tättingen har även utvecklats och
främst Tättingen har fått väsent-
ligt ökad trafik.

Färdtjänst 
Under året har antalet nyan-

sökningar ökat markant och utred-
ningar kring verksamhets- och
arbetsresor har utförts.

Kompletteringar av gällande
riktlinjer har arbetats fram och
införts samt stort arbete har lagts
ned för att göra tidtabellerna på
flexlinjerna mer attraktiva för
färstjänstresenärerna.

Trafiksäkerhetsarbete 
STO- regionen (Stenungsund,

Tjörn och Orust) har en gemen-
sam trafikinformatör som genom-
fört ett antal aktiviteter under året.
Några redovisas nedan.

Under våren genomförde gym-
nasieelever från fordons- och
individuella programmet moped-
förarutbildning med elever i åk 8 i
STO- regionens skolar. Eleverna
fick praktisk- och teoretisk utbild-
ning i mopedkunskap och efter
avslutad och godkänd kurs har
ungdomarna fått ett "mopedkör-
kort".

Vidare har minst ett trafikom-
bud utbildats på varje skola. Inom
STO- regionen finns nu totalt 38
st, varav 14 st i Stenungsund.
Syftet med trafikombuden är att
samla trafikfrågorna under "en
hatt" och underlätta spridning av
information.

En utställning under rubriken
"kollision och konsekvens" har
visats runt i STO- regionen.
Utställningen handlade om männ-

niskan, hastigheten och fordonet.
Besökarna fick ställa sig på en
våg och på det första räkneverket
visades personens krockvikt i 30
km/h. Låt säga att en person väger
80 kg, då blir krockvikten i 30
km/h 80 kg. När sedan hastighe-
ten ökas till 50 km/h som vi fak-
tiskt har inom tätbebyggt område
ökar krockvikten till hela 3.5 ton.
Detta var en nyttig ny kunskap för
alla de besökare som bevistade
denna intressanta utställning.

Energirådgivning
STO- regionen har en gemen-

sam energirådgivare. Under året
har energirådgivaren genomfört
ett antal aktiviteter inom STO-
regionen, vilka några redovisas
här.

Två utställningar har genom-
förts, den ena med tema "värme i
villan" (bergvärme, fjärrvärme,
solfångare och pellets) samt den
andra "Energitåget" (pelletsbrän-
nare och kaminer).

Ett stort antal informationsmö-
ten har utförts, såsom  temakväll-
lar, kommuninformation, skolin-
formation och medverkan vid
kommundelsstämmor samt infor-
mation till föreningar. Totalt över
1300 personer har deltagit vid
dessa mötestillfällen.

Vidare har verksamheten bedri-
vits genom telefonrådgivning,
hembesök och utskick av broschy-
rer.

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

Vad kostar det att köpa och installera ny
värmeanläggning ? 

cirka kr

Oljepanna med brännare 40 000  
Elpanna 28 000 
Vedpanna med ackumulator 70 000  
Jord eller Bergvärme                  80-120 000
Pelletspanna med brännare 50 000
Luft värmepump 27 000
Luft-Vatten Värmepump 40 000

Energirådgivare Bengt Nilsson
(bengt.nilsson@stenungsund.se) 

träffas på måndagar i Henån på Orust 
tel. 0304- 34379 och på onsdagar i

Skärhamn på Tjörn tel. 0304- 601010.
Tisdag, torsdag och fredag träffas Bengt på

kulturhuset Fregatten i Stenungsund tel.
0303- 68376. 

Information kan också fås via 
hemsidorna www.tjorn.se, www.orust.se,

samt www.stenungsund.se.

cirka kr

18 000 
20 000
3 000
5 000

10 000
13 000
9 000

Med:

Olja 
El
Egen ved
Köpt ved
Berg o jordvärme (elkostnad)
Luft-Vattenvärme (elkostnad)
Pellets

Trafikinformatör Camilla Pedersen längst till vänster 
tillsammans med några ungdomar under “Moped-dagen”.

Övrigt tekniska enheterna 
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Netto

Verksamheter (netto)
tkr
Energiverksamhet
Trafikinformatör
Raskriskåtgärder
Övrigt
Nettokostnad

Kollektivtrafik /
Färdtjänst 
(tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

Verksamheter (netto)
tkr
Kollektivtrafik
Färdtjänst

Nettokostnad

2002
897

-1 160
-264

2002
-63

-157
0

-45
-264

2002

12
-12 254
-12 242

2002
-7 767
-3 039

-10 807

2001
931

-889
42

2001
-33
-37

0
112
42

2001

10
-13 498
-13 488

2001
-10 651
-2 837

-13 488

Avvikelse
147

-292
-146

Avvikelse
-20
-82

0
-45

-146

Avvikelse

12
-381
-369

Avvikelse
-1 383

-316

-1 067



Område
(tkr)

Hallerna  

Ucklum

Hamburg/Valeberget/Anråsvägen

Berg  

Övriga bostadsområden

Munkeröd            

Stora Höga  

Stenungsundsmotet         

Mot.- Rastplats., Stora Höga motet  

Badhustorget         

Övriga omr.          

Totalt

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Intäkter
Kostnader

Netto

Investerat
tom 2001

26 297
-44 700
-18 403

42 359
-45 723
-3 364

4 029
-3 854

175

6 074
-22 910
-16 836

24 532
-35 968
-11 436

12 423
-27 546
-15 123

500
-1 605
-1 105

679
-5 019
-4 340

840
-226
614

11 092
-27 496
-16 404

-86 222

Budget
2002

3 500

3 500

1 000
-100
900

3 000
-100

2 900

1 500
-500

1 000

0

1 000
-100
900

1 000
-100
900

1 000
-1 000

0

2 500
-100

2 400

2 500
-2 500

0

0

12 500

Bokslut
2002

981
-475
506

0

1 319
-2 549
-1 230

0

370
-69
301

313
-24
289

-60
-60

0

-153
-153

-29
-29

-45
-182
-227

-603
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Mark- och exploatering Exploatering
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Näringsliv
Profil Stenungsund

Detta samarbetsprojekt mellan
kommunen och näringslivet, har
som huvudsyfte att marknadsföra
Stenungsund som ort att bo och
arbeta i. Projektet har nu varit
igång i ett år och man har nu bör-
jat strukturera upp arbetet med
inriktning på bland annat
Stenungsund som Sveriges
Seglarcentrum.  Robert Högbring
som är projektledare och driver
Profilarbetet arbetar vidare med
olika förslag som kommer att pre-
senteras under 2003.

Kemiprojektet
Kemiprojektet som syftar till

att hitta förbättringar inom
industrin och nya projekt som
utländska investerare kan vara

intresserade av "rullar på". Av de
sex olika delprojekt som inled-
ningsvis kom fram har ett knopp-
pats av och blivit ett eget projekt,
Det är ett forskningsprojekt som
fortsättningsvis drivs vidare av
Chalmers. Övriga projekt drivs av
Lennart Arnby som är ny projekt-
ledare efter Robert Onsander som
övergått till annan verksamhet

Kommunikation
Förhandlingarna med Vatten-

fall har strandat när det gäller en
ny godsterminal, men Banverket
har utrett olika alternativ och för-
hoppningsvis kommer en lösning
till stånd inom den närmsta 2-års-
perioden.

Ombyggnad av länsväg  160
har byggts klar under året och tro-
ligtvis kommer en gäng- och

cykelväg att byggas mellan Stora
Höga och Jörlanda under 2003. 

Företag
Under året har ett antal före-

tagsbesök gjorts och en grupp på
totalt nio företag deltar i "tillväxt
micro 2000" som vänder sig till
företag med mindre än fem
anställda och drivs i BRG-s regi.
Denna utbildning drivs i samarbe-
tar med ALMI.

Bomässa
I april arrangerade kommunen

en så kallad BO-dag, Mässan var
fulltecknad och mäklare, husföre-
tag, hyresvärdar samt banker del-
tog. Mässan var lyckad och lock-
ade närmare 3.000 besökare.

Vårens Bomässa i Kulturhuset Fregatten lockade närmare 3000 besökare från regionen.

Hallerna 1, och dessa beräknas bli
inflyttningsklara under 2003. 

Detaljplanearbetet inom
Västra Hallerna pågår och även
detaljplanearbetet vid Stenunge
Strand har påbörjats.

2 st stora planarbeten pågår för
fullt och kommer att antagas
under 2003, nämligen Badhus-
torget och Korallen.

På industrisidan har två tomter
inom Munkeröds industriområde
sålts. Borealis AB skall besluta
sig angående köp av Västergårds
Allé senast 2003-07-01. Om man
beslutar att inte köpa, så kommer
kommunen att göra en detaljplan
för småindustri inom området.

Årets verksamhet
Under 2002 har det skett en

betydande byggnation framförallt
i kommunens södra delar.

I Hamburg södra har samtliga
villor färdigställts och inom
Fråstorpsområdet har försäljning-
en kommit igång på allvar, 7 st är
sålda och påbörjade under året,
resterande 25 kommer troligtvis
igång under 2003 eller senast
2004.  Ett tiotal bostadsrätter
inom Berg Stora Höga är ännu
osålda.

Inom Västra Hallerna har 4
privata markägare påbörjat  för-
handlingar om köp. Kommunen
har sålt sex st tomter inom

Årets resultat
Årets stora avvikelser beror

framförallt på att tomterna inom
Hamburg Norra säljs först under
2003. Endast 3 tomter har startat
sin byggnation inom Hallerna mot
beräknade 10-12 st. LB-hus drog
sig ur sin planerade grupphus-
byggnation i Ucklum och Stora
Höga motet kommer först igång
under 2003. När det gäller
Stenungsundsmotet så har detta
varit på gång i ett par år, men just
nu är det tveksamt när en bygg-
start kan bli aktuell.
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Fastighetsförvaltning

37 kvinnor från Fastighetsförvaltning deltog i en prova-på-dag, för att lära sig använda sådana verktyg
som kvinnor ofta förhåller sig lite avvaktande till, oftast beroende på att man aldrig provat.

Fastighetsförvaltning
2002

82 346
-82 021

325

50 358
-41 386
-8 647

2001

74 300
-76 494
-2 194

47 513
-38 191
-11 516

Avvikelse

2 863
-2 538

325

3 091
-2 908

142

Nyckeltal

Fastighetsservice kr/m2 

Underhåll kr/km2

Fördelning av underhålls-
kostnad kr/m2

Yttre underhåll
Inre underhåll
Underhåll av installationer

Skadegörelse i tkr

2002

171
83

31
27
25

237

2000

157
131

156

2001

162
114

41
42
31

253

(tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

Delresultat (netto)

Hyror, kap.kostnader
Drift
Underhåll

Lokalyta verksamhetslokaler   102 423 m2

(därav hyrda moduler 1 926 m2)

Årets resultat
Fastighetsförvaltningen redovisar

för budgetåret 2002 ett överskott på
325 tkr. Kapitalkostnaderna blev 1 044
tkr lägre än budgeterat framförallt
beroende på att investeringarna såväl
påbörjas som avslutas långt senare än
beräknat. Detta innebär att det egentli-
ga resultatet innebär ett underskott på
719 tkr. I denna summa ligger en kost-
nad för högspänningsel på 900 tkr
avseende 2001, en kostnad som borde
belastat 2001. I övrigt håller sig
Fastighetsförvaltningen i stor inom
ram trots mycket stora kostnads-
ökningar på framförallt el som trots att
de på senare tid kraftiga prishöjning-
arna ännu inte slagit igenom.
Kostnaden har dock ökat med 645 tkr
eller drygt 10%. Trots att priset på
fjärrvärme sänktes den 1 juli 2002, har
totalkostnaden 2002 blivit densamma
som år 2001. En huvudförklaring till
detta är att oktober, november och
december varit 30, 11 respektive 12%
kallare än ett normalår. Två andra
negativa kostnadsposter är dels
avskrivning av gamla hyresfordringar
på 227 tkr och dels externa städkostna-
der, 142 tkr, på Kristallen som inte
budgeterats för hos vare sig
Fastighetsförvaltningen eller IFO/
Handikappenheten. 

Då ambitionen varit att inte bara
klara 2002 års budget utan att även
kunna betala av den ingående obalan-
sen på 997 tkr har underhållsarbeten
utförts med mycket stor restriktivitet
och underhållskostnaderna är nästan 3

mkr lägre 2002 än 2001 och överskott-
tet mot budget hamnar på 142 tkr. Av
anslaget för miljöförbättrande under-
hållsåtgärder har förbrukats 480 tkr
under 2002.

Kommunens hyres- och exploate-
ringsfastigheter redovisar överskott på
ca. 700 tkr vilket också balanserar
resultatet för förvaltningen. För att
svara mot IFO:s ökande behov av att
ordna bostäder har under året tre
fastigheter renoverats till en kostnad
av ca. 137 tkr. Detta blir initialt en
merkostnad men tas ut under tre år på
hyran. För kommunen innebär detta en
besparing då alternativet i många fall
är hotellkostnader och arbetet fortsätt-
ter med ytterligare renoveringar 2003.
Under 2002 förvärvades Furugården
av Västfastigheter (VGR) och fastig-
heten har under hösten genererat ett
mindre överskott som har delats med
Social omsorg som internhyr en del av
fastigheten.

Personalkostnaderna har mellan
åren 2001 och 2002 ökat med 1 057 tkr
eller  6,4%. Av dessa 6,4% står avtal-
senliga löneökningar för ca. 3,9%.
Resterande kostnadsökning förklaras i
huvudsak av nya lokalytor samt helårs-
effekt på nya lokaler 2001.  

Under året har nya och tillfälliga
barnomsorgs- och skollokaler hyrts
och/eller iordningställts till en kostnad
av 1 547 tkr. Denna merkostnad har
Fastighetsförvaltningen kompenserats
för i sin helhet och dessa kostnader och
intäkter förklarar till en stor del de
stora bruttoavvikelserna i budgeten.

Årets investeringar
Investeringarna har uppgått till 25

979 tkr + 9 700 tkr (inköp Furugården)
(Nedan angivna belopp avser bud-

get)
Av dessa har 2 400 tkr. används till

att bygga om på Nösnäsgymnasiet. På
Kristinedalskolan har ny styr och
reglerutrustning installerats för 150
tkr. Sundahallen har fått ett nytt för-
råd/garage för 175 tkr och reningsan-
läggningen till badet har byggts om för
850 tkr. Ny redskapsbärare till
Sundahallen för 450 tkr. På
Ucklumskolan har skol- lokalerna utö-
kats med 11 moduler. Upprustning av
modulerna på Stenungskolan har gjorts
för 1000 tkr. Kastanjen på Tallåsen har
byggts om och ny tvättutrustning har
installerats för 480 tkr. Ny förskola vid
Vikevägen i Ödsmål har uppförts för
5000 tkr. Förskola på Getskär i Stora
Höga igångsattes under hösten för att
stå färdig i februari/mars 2003 kostnad
10500 tkr.

Årets verksamhet
Fastighetsförvaltningen förvaltar

alla kommunens byggnader. Under
2002 har vi fortsatt att satsa på att för-
bättra inomhusmiljön och klimatet.
Omläggning av golvmattor för att för-
bättra inomhus miljön och underlätta
lokalvården har skett. Samtidigt med
dessa åtgärder har även ytskikt på
väggar och tak fräschats upp.
Underhåll av större omfattning har
utförts på Kristinedalskolan där ytter-
taket delvis har lagts om på lågstadie-

byggnaden, fasadrenovering på gym-
nastikbyggnaden. På Kyrkenorum-
skolan har delar av yttertaket lagts om.
Fasadmålning har utförts på Hassel-
backe skolan, Nösnäsgymnasiet och
Stora Höga Förskola. En del av under-
hållsbudgeten har gått åt till att bygga
om lokaler för verksamhetsförändringar.

Upprustning av lekplatser har skett
på många ställen under året.

Miljöinventering har utförts på
Stenungskolan, Kopperskolan, Hassel-
backeskolan och Bergsvägens För-
skola.  

Skadegörelsen har minskat något
från 253 tkr 2001 till 237 tkr 2002.

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

Framtiden
Under 2003 kommer vi att fortsätt-

ta att utföra underhållsåtgärder på ven-
tilationsanläggningar för att uppnå en
bättre inomhusmiljö. Det yttre och inre
underhållet på fastigheterna kommer
att fortsätta enligt upprättade under-
hållsplaner. Ändringar av lokaler för
brukarnas verksamhetsförändringar
kommer att ske i samråd med dessa. Vi
kommer att fortsätta med att skaffa
hjälpmedel för att underlätta och för-
bättra skötseln av lokalerna , samarbe-
ta med övriga förvaltningar för att
minska skadegörelsen samt att utföra
miljöinventering enligt den plan som
är upprättad. Det finns stora behov av
lokaler så utbyggnaden kommer att ske
i Jörlanda, Stora Höga 2003 mm.  
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Räddningstjänst

Årets resultat
Räddningstjänstens driftbud-

getanslag för 2002 har varit 6 216
tkr och investeringsanslag 500 tkr.
Utöver detta har vi underskott
från tidigare år på 19 tkr.
Driftbudgetens resultat 2002 är 6
359tkr, ett underskott med -143
tkr. Underskottet beror på att vårt
delägarskap i övningsfältet
Bränningen har kostat betydligt
mer än budgeterat samt kostnad
för komplettering av leasingbil till
utryckningsfordon.

Verksamheten
En extra utbildningsinsats har

genomförts under hösten, all
befälspersonal har erhållit en hel-
dagsföreläsning rörande stab och
ledning.

Den förebyggande avdelning-
en har under året utfört planerad
brandsyneverksamhet och till-
synsverksamhet bortsett från 3
objekt. Under våren fullföljdes
utbildningen av 6-åringarna av
årskull 2001. För att utnyttja
Bränningen maximalt har enhe-
terna i Stenungsunds kommun
erbjudits kostnadsfri brandskydd-
dsutbildning. Under året har 212
personer utbildats.
Personal

Räddningschefen har slutat
under året. Dagtidsbemanningen

består därmed av 7 brandpersonal,
1 assistent samt 1 vakans, utryck-
ningsstyrkan består av 57 deltids-
brandmannatjänster.

Utbildningsbehovet är idag
med avseende på dagtidsbemann-
ningen tillgodosett.

Måluppfyllelse
Räddningstjänstens styrdoku-

mentet för år 2002 har elva
Allmänna mål och två Tidsatta
mål.

De flesta av de allmänna
målen uppfylls helt, några delvis.
Jag nämner här några av detal-
jerna som återstår för full målupp-
fyllelse av de allmänna målen.

För att ge våra kommun-
invånare i södra delarna ännu 
snabbare service kan avtal 
tecknas med Kungälvs kom-
mun om utryckningshjälp.
2:a och 5:e klassarna har ej 
informerats under året
Riskanalys av de kommunala
verksamheterna.
Tillbudsuppföljning i kom-
munen.

Av de tidsatta målen kvarstår
upprättandet av en genomförande-
plan för riskanalysarbetet med de
kommunala verksamheterna.

Räddningstjänst
(tkr)

Intäkter
Summa kostnader

Nettokostnad

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

Nettokostnad

2002

6 910
-13 269

-6 359

2002
784

-357
280

-5 651
-298

-1137

-6 379

2001

6 915
-12 491

-5 576

2001
1 126
-447
303

-5 562
-82

-914

-5 576

Avvikelse

104
-247

-143

Avvikelse
68

172
-46

-278
-48
-11

-143

Nyckeltal

Antal larm

-varav automatiska
brandlarm

-varav industrilarm

Genomförda brand-
syner

Genomförda tillsyner
brandfarlig.vara

2000

265

110

52

103

18

2001

246

88

42

116

20

2002

262

80

58

120

32

Industristyrkan tränar regelbundet på Bränningen med olika typer av släckningsarbete.
Bränningen är en brandövningsplats som ägs av kommunen och industrierna gemensamt. 

Den är specialbyggd för att man ska kunna träna på sådana olyckor som kan uppstå inom den 
petrokemiska industrin. Kompetensen har succesivt byggts upp och idag åker folk från hela 

Norden till Bränningen för att öva.

Eftersläckning efter brand i lada i Dyrtorp/Fråstorp.  
( Mittemot Kullens handelsträdgård. )

Brandmännen på bilden är; längst fram Erik Söderberg, brandförman och 
i bakgrunden syns Dan-Åke Carlsson, brandman.
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Vatten och avlopp

Årets resultat
Resultatet för år 2002 ger ett

nettoöverskott med 190 tkr vilket
var 121 tkr mer än  årets budget.
Föregående år 2001 var nettore-
sultatet betydligt högre 882 tkr bla
beroende på lägre drift och under-
hållskostnader än budgeterat.
Under år 2002 har dock en nöd-
vändig upphämtning av satsningar
på underhåll och drift för vatten-
distributionen och avloppsre-
ningsverk bidragit till en negativ
budgetavvikelse för driftskostna-
derna. 

På intäktssidan har en upp-
hämtning skett med en positiv
avvikelse 267 tkr gentemot bud-
get 2002. Antalet försålda kubik-
meter vatten har i förhållande till
producerad och inköpt mängd
vatten ökat 3 procentenheter, men
har ytterligare 7 procentenheter
kvar till genomsnittet för de
senaste tolv åren.

Även årets avskrivningar har
bidragit till det positiva resultatet
genom att investeringarna inte har
genomförts i den takt som plane-
rats. Ambitionerna är dock fortfa-
rande höga eftersom att verksam-
hetens investeringsbehov är stort.
Som en följd av en något lägre
investeringstakt än planerat har
årets räntekostnader inte nått bud-
geterad nivå och avviker med 408
tkr för år 2002.Till detta kan även
årets ränteintäkter läggas 86 tkr.

Vattenverk
Svenshögens vattenverk reno-

verades och byggdes om för 2 år
sedan för att lösa problemen med
brunfärgat vatten och för att höja
pH och hårdhet på producerat
dricksvatten. Anläggningen har
under 2002 fungerat problemfritt
och klarar Livsmedelverkets kva-
litetskrav. Under hösten 2002
påbörjades en förundersökning

och förprojektering av ett nytt
vattenverk i Ucklum som skall
ersätta det gamla vattenverket
som byggdes i slutet på femtiota-
let. Det finns flera skäl till att
bygga ett nytt vattenverk, b l a för
att klara Livsmedelverkets nya
hårdare krav som införs 2003. Ett
nytt vattenverk ger dessutom en
kraftigt förbättrad arbetsmiljö, en
ny och fräsch vattenverksbyggnad
(som klassas som livsmedelslo-
kal) och att transporter och kemi-
kalieleveranser underlättas betyd-
ligt i o m att den nya anläggning-
en kommer att placeras på en ny,
bättre lämpad plats. I investering-
en ingår också en uppgradering av
anläggningens kapacitet samt ny
processutrustning.  

Avloppsreningsverk 
Nya och betydligt hårdare

utsläppsvillkor för Strävlidens
avloppsreningsverk (centralorten)
infördes under 2002. De nya kra-
ven från tillsynsmyndigheten har
dock kunnat uppnås med befintlig
anläggning. Förbrukningen av
fällningskemikalier har ökat pga
de hårdare utsläppsvillkoren.

Den stora frågan att lösa fram-
över är hur producerat slam skall
omhändertas då deponiförbudet
verkställs 

1 jan 2005 och då det i dagslä-
get är stopp för spridning av
avloppsslam på jordbruket. VA-
avdelningen har  sannolikt hittat
ett möjligt framtida alternativ.
Goda resultat har under hösten
uppnåtts i fullskaleförsök där
slammet komposterats ihop med
lämpliga strukturmaterial till pro-
duktion av anläggningsjord.

Ucklums avloppsreningsverk
är byggt i början på sjuttiotalet
och är en bra och driftsäker
anläggning som fungerat pro-
blemfritt under året.
Avloppsreningsverket belastas

dock med stora mängder ovid-
kommande vatten. Ledningsnätet
bör därför ses över och åtgärder
vidtas. En saneringsplan för
Ucklum avloppsledningsnät har
tagits fram under året. Beslutet
vad gäller den framtida avlopps-
vattenbehandlingen för Svens-
högens samhälle har fattats under
det gångna året baserat på en
övergripande VA-utredning som
togs fram under 2001.
Svenshögens avloppsreningsverk
kommer att ersättas av ett nytt
platsbyggt reningsverk på befint-
lig fastighet. Det nya avloppsre-
ningsverket beräknas uppföras
under 2003-2004. 

Ledningsnät och pump-
stationer

Mycket kraftiga och intensiva
regnoväder drabbade Stenung-
sund, Orust och Tjörn under
augusti. I Stenungsund drabbades
ett drygt trettiotal fastigheter av
källaröversvämningar. Ett inten-
sivt arbete har pågått under hösten
för att klarlägga vad som orsakat
översvämningarna och att hitta
tekniska lösningar för att undvika
att problemen uppstår igen.
Vidare har en VA-jurist anlitats
som bistår kommunen i de efter-
följande juridiska frågor gentemot
fastighetsägare och försäkrings-
bolag som måste lösas.  

Ett nytt utjämningsmagasin,
kopplat till pumpstationen vid
Stora Höga gamla reningsverk,
har färdigställts under försomma-
ren. Detta innebär att risken för
bräddning av orenat vatten till
Aneråsån minimerats. 

Framtidsfrågor
Exploateringsbehovet, främst i

de södra kommundelarna, är
påtagligt vilket kommer att med-
föra att kapaciteten på ledningsnät
och pumpstationer i dessa regio-
ner måste öka för att klara överfö-
ringen av en större mängd spill-
vatten till Strävlidens avloppsre-
ningsverk. Detsamma gäller för
dricksvattenleveransen där
kommunen b l a måste lösa vatt-
tendomsfrågan, dvs rätten till- och
storleken på råvattenuttaget från
Stora Hällungen, som redan idag
är för knapp. En annan viktig
framtidsfråga är reservvattentäkt
som idag saknas.

En övergripande VA-plan för
Stenungsund 2002-2007 har där-
för tagits fram under året som
kommer att ligga till grund för
framtida planering och beslut.

Nyckeltal 
Förbrukning av järnklorid, fällningskemikalie

för fosforreduktion mätt i ton per år.

2001 139
2002 185
2001 139
2000 153
1999 77
1998 158
1997 313

Köpt vattenmängd från Vattenfall, försåld vatten-
mängd till kund i tm3 samt intäkter i form av rörlig
avgift i tkr.

Köpt fr Försåld Intäkter 
Vattenfall till kund rörl. avg.
tm3 tm3 tkr

2002 1.451 1.109 18.320
2001 1.459 1.096 16.445
2000 1.390 1.240 18.288
1999 1.405 1.271 22.377
1998 1.400 1.156 17.843

2001
21 889

-14 106
-3 668
4 115

61
-3 294

882

2001
59 264
10 753
70 017

7 520
882

8 402

1 350
60 264

70 016

2002
23 818

-16 784
-3 839
3 195

86
-3 092

190

2002
55 595
16 132
71 727

8 402
190

8 592

2 871
60 264

71 727

(tkr)
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Förändring av eget 
kapital

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

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

Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder

Summa skulder och
eget kapital

Vatten och avlopp

Avvikelse
267

-1 224
583

-373

86
408

121

Det nya utjämningsmagasinet vid Stora Höga färdigställdes under
försommaren. Risken för brädd av orenat avloppsvatten till 

Anråseån är därmed minimerad.. 
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Gata & Park

Resultat
Verksamheten redovisar ett

underskott på 2 794 Tkr under
året. 

Ökade mängder miljöfarligt
avfall, ökade kostnader för för-
bränning av avfall samt kostnader
i samband med utarbetande av
nytt kontrollprogram för Rinnela
deponi är några av orsakerna till
årets underskott. Renhållnings-
taxan har varit konstant sedan
källsortering infördes 1999.
Under hösten har en utredning
arbetat fram ett förslag till ny taxa
som förelagts kommunfullmäkti-
ge för beslut.

Verksamhet
Renhållningen i Stenungsund

sorterar under Samhällsbyggnad.
Den sköts av Stenungsunds
Renhållning AB som svarar för
insamlingen av hushållsavfall.
Bolaget är också entreprenör åt
flera av materialbolagen som
organiserar insamlingen för pro-
ducenterna. Renova, som kommu-
nen är delägare i, eldar vårt hus-
hållsavfall i Sävenäs och svarar
också för insamling av vårt miljö-
farliga avfall och sköter återvinn-
ningsstationen på Kläpp.

Hushållens grovsopor, som
ingår i hushållsavfallet, hämtas av
vår entreprenör två gånger per år
hos helårsboende. Utöver detta
kan man lämna grovsopor på åter-
vinningscentralen på Kläpp.

Ansvaret att omhänderta avfall
som uppkommer och säkerställa
att det behandlas på ett riktigt sätt

har fördelats på tre olika aktörer i
Sverige. Industrier är ansvariga
för sitt processavfall, producenter
för det avfall som omfattas av
producentansvar och kommuner
för hushållsavfall. Kommunen
ansvarar för att ta om hand hus-
hållens farliga avfall, men kan

även besluta att utöka ansvaret så
att det också gäller för industrins
farliga avfall. Detta har inte
Stenungsund gjort.

Nyheter under året är att
Renova AB har byggt färdigt sin
anläggning på Kläpp för behand-
ling av oljeskadad jord. 

(tkr)
Intänkter/Kostnader
Intäkter
Summa kostnader
Nettokostnad
Nettokostnad efter reglering

Verksamheter
(netto)
Gator och vägar
Park
Administration mm

Nettokostnad

Nettokostnad efter reglering

2002

4 761
-16 523
-11 763

2002

-9 894
-1 863

-6

-11 763

2001

3 269
-14 782
-11 513

2001

-8 625
-1 666
-1 224

-11 515

Avvikelse

1 387
-1 587

-201

Avvikelse

-346
-241
386

-201

Teknisk drift, Gata & Park

(tkr)
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens 
nettokostnader

Finansiella kostnader

Förändring av eget 
kapital

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

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

Summa skulder och 
eget kapital

2002

4 953
-7 747

0

-2 794

0

-2 794

2002

-693

-693

2 101
-2 794

-693

-693

2001

4 955
-5 939

0

-984

0

-984

2001

2 101

2 101

3 085
-984

2 101

2 101

Budgetavv

-131
-2 663

-2 794

0

-2 794

Renhållning

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

p-plats kr/m2

2002 2002

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

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

1999 8,90 1999 21,200 tunnbeläggn.

1998 9,10 1998 9,700 tunnbeläggn.

1997 9,41 1997 5,100 tunnbeläggn.

Invägda mängder: 
Renova, ton:
Därav biologiskt, ton

Antal hämtnngar
Veckohämtningar helårshus, st
2- veckorshämtningar helårshus, st
4- veckorshämtningar helårshus, st

2000

5 199
137

3 342
1 388

726

2001

5 454
173

3 450
1 370

725

Nyckeltal

Renhållning

Resultat
Driften av Gata/park har med-

fört ett underskott (285 tkr) vilket
utgör 2% av verksamhetens totala
budget ( 11 562 tkr) för år 2002.
Den främsta orsaken är att
driftskostnader för delverksamhe-
ter som underhåll av grönytor och
Gator/ vägar har överskridit bud-
geten. 

Underhåll av gator och vägar

Under året har utförts ny topp-
beläggning på valda delar av
genomfartsväg 770 mellan Cen-
trum och Akzo (Göteborgsvägen -
Uddevallavägen), samt även delar
av Högenorumsvägen, Strand-
vägen, Yttre Ringleden, Dote-
rödsvägen, Nösnäs - Gymnasiet
m.fl.  Arbetet med standardhöj-
ning av GC-nätet har fortsatt
under året, vilket inneburit att ca

700 m GC-vägar runtom i våra
bostadsområden fått ny asfaltbe-
läggning. 

Trafiksäkerhetsåtgärder

Åtgärder för Trafiksäkerhet
har under året genomförts på
Doterödsvägen, mellan Gesäll-
gatan och Hantverkaregatan i
form av utbyggd en bredare gång-
bana. I Stora Höga  längs
Anråsvägen har en ny gångväg
anlagts från Alfridas väg till
bostadsområdet vid Agnes väg.

Park

Under 2002 har parkavdel-
ningen, efter önskemål från såväl
allmänhet som kommunledning,
fortsatt satsningen på utsmyck-
ning i centrum. Detta har bestått i
plantering av lökar, sommar-
blommor, prydnadsbuskar mm.

För att erhålla full effekt av detta
har också arbetet med skötsel och
daglig tillsyn såsom gödsling,
vattning, klippning, rensning och
renhållning inom dessa plante-
ringsytor blivit intensivare.
Arbetet med att höja säkerheten
på våra lekplatser har fortsatt och
viss ny lekutrustning har satts upp
på tre lekplatser. En ny mindre
lekplats har anlagts.

Framtiden
Målsättningen för framtiden är

att försöka upprätthålla nuvarande
standard på våra vägar, gångvä-
gar, parker och planteringar såväl
inom våra bostadsområden som i
centrum. Dock finns inga som
helst ekonomiska marginaler, vil-
ket gör oss ganska sårbara för
svängningar i vädersituationen
eller nya pålagor från myndighe-
terna.

Lars Nyström från Renova på plats när det  första lasset 
oljeskadad jord levererades till Kläpp. 

2002

5 401
203

3 500
1 370

725
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Folkhälsoarbetet i Stenungsund
Folkhälsorådet i Stenungsunds

kommun, med politiker från 4S,
Kommunstyrelsens mjuka och tek-
niska utskott, ansvarar för folkhälso-
budgeten, inriktning, prioritering och
folkhälsoplanens genomförande.
Rådet har under året haft fyra styrelse-
möten. Tjänsten för samordning och
planering har delats av två personer.

Folkhälsoarbetet, som finansieras
via regionala medel med 46 kr per
invånare, har under 2002 prioriterat
utåtriktade aktiviteter för att synliggö-
ra det lokala folkhälsoarbetet och
engagera medborgarna och frivilliga
organisationer. Ett gott exempel på
detta är Folkhälsoveckan på Kultur-
huset Fegatten i oktober. 

Folkhälsorådet har under 2002
även beviljat medel till ett flertal pro-
jekt vars inriktning följt de i folkhälso-
planen prioriterade områdena. Tonvikt
har legat på projekt för barn och unga.

Att främja barns och
ungas hälsa

Kristinedalsskolan har under 2002
fortsatt att driva projektet "Livs-
kompetens" för åk 8-elever. Syftet har
varit att stärka den psykiska hälsan
genom värderingsövningar och samtal
kring existentiella  frågor.

Ungdomsmottagningen har fått
projektmedel för en psykologtjänst på
50 procent för att under ett halvår kart-
lägga ungdomars psykiska ohälsa och
utreda var en psykologresurs bäst
behövs.

Föräldrarutbildningen - "Att vara
tonårsförälder" - har genomförts på
Stenungskolan under året och tandhäl-
soprojektet för invandrarbarn på
Kristinedalsskolan har fortsatt som
tidigare år.

Stenungsunds folkhälsoplanerare
deltar sedan hösten i ett samverkan-
sprojekt kring ätstörningar, stress och
barn i samarbete med primärvård,
skola och psykiatri i Kungälv, Ale och
Tjörn.

Föreläsningar och presentation av
pågående lokala projekt med fokus på
barn och ungdomars livssituation och
förutsättningar för ett gott liv fanns
med under två dagar på
Folkhälsoveckan. Exempel på inne-
håll; Barnkonventionen, projekt
Charlie, ungdomskulturer, drogföre-
byggande arbete, hälsoäventyret
Oasen m.m.

Att främja rörelseglädje
Motionsgruppen fortsätter att arbe-

ta för att öka vardagsmotionen bland

Stenungsunds invånare. Under
Folkhälsoveckan engagerades ett fler-
tal föreningar och frivilliga organisa-
tioner för att visa sina pågående främ-
jande aktiviteter. Hälsans stig, utfor-
mad i samarbete med Hjärt- och lung-
fonden, invigdes i augusti och har bli-
vit en uppskattad promenadväg.

Friskvårdsprojektet i förskola och
skola -  Stenungsundsmodellen - som
pågått  under tre år och omfattat både
personal och barn/elever har avslutats i
projektform. Utvärderingen visar att
flera förskolor/skolor idag arbetar med
friskvård som en naturlig del av varda-
gen.

"Sund i Sundahallen", ett projekt i
samverkan med fritid, distriktsjuk-
gymnastiken och PRO, har på ett lätt-
illgängligt sätt ökat rörelse/fysiska
aktiviteten hos en grupp äldre i kom-
munen.

Kvinnors hälsa och jäm-
ställdhet

Kvinnors hälsa/ohälsa och jämlik-
hetsfrågor uppmärksammades i flera
föreläsningar/seminarier under Folk-
hälsoveckan, t. ex. självhjälpsgrupper,
kvinnligt/manligt vid kris, empower-
ment, könsperspektiv på hälsa m.m.

Stödjande miljöer och nät-
verk

Hasselbacken i utveckling, där ett
partnerskapsavtal skrivits mellan
kommunen, 4S och ST-hem, har i en
arbetsgrupp arbetat med frågor kring
välfärd och hälsa i området.
Folkhälsoplaneraren har deltagit i detta
arbete.

Ett lokalt folkhälsonätverk bestå-
ende av tjänstemän med samordnings-
funktioner i kommunen har regelbun-
det träffats för att diskutera och sam-
ordna folkhälsoarbetet.

Övriga utåtriktade akti-
viteter

Äldres hälsa och funktionshin-
drades livskvalitet stod i centrum två
av dagarna under Folkhälsoveckan.
Båda dagarna engagerade medbor-
garna och antalet besökare var stort.

I slutet av året träffades en sam-
verkansgrupp med representanter från
apotek, primärvård och folkhälsosam-
ordnarna i Kungälv, Ale, Tjörn och
Stenungsund för att  utforma riktlinjer
för uppbyggandet av hälsodiskar/torg i
respektive kommun.

Av budgeterade 923 tkr (+ 65 tkr

från 2001)  har 816 tkr förbrukats.
Överskottet 107 tkr får disponeras
under 2003 eftersom resurserna för
folkhälsoarbete är specialdestinerade i
Regionens anslag till hälso- och sjuk-
vårdsnämnderna.

Framtiden
Ett gott och givande folkhälso-

arbete grundar sig på samverkan mel-
lan aktörer från olika verksamheter
men också från intresseföreningar och
frivilliga organisationer. Under 2002
har denna samverkan fördjupats och
folkhälsobegreppet, med sitt främ-
jande- och förebyggandeperspektiv
och vision om god, jämlik och jäm-
ställd hälsa,  uppmärksammas mer i
olika verksamheter och beslut.

Småstjärnorna  från Kristinedals förskola

Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund
Tel:  0303 - 680 00
Fax: 0303 - 682 35

Kommunväxelns öppettider:
Måndag         08.00 - 18.00
Tisdag-fredag 08.00 - 16.15

Hemsida: 
www. stenungsund.se
E-postadress: 
kommun@stenungsund.se
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ekonomikontoret i samarbete med 
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Inbjudan
Har Du frågor till de folkvalda politikerna 

med anledning av årets bokslut kan 
Du få svar vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 7/4 kl.18.30 
i Kulturhuset Fregatten.

Välkomna !


