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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/184
2020-02-17

Maria Härström Till kommunfullmäktige
Ekonom

Årsredovisning 2019 Stenungsundshem AB och 
ombudsinstruktioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma följande instruktioner:

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs
 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2019 har inkommit till kommunen. 

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

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

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

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

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/184
2020-02-17

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-17
Årsredovisning 2019 för Stenungsundshem AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad 
revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/183
2020-02-17

Maria Härström Till kommunfullmäktige
Ekonom

Årsredovisning 2019 Stenungsunds Energi och Miljö AB 
ombudsinstruktioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

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

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB 
fastställs

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

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2019 har inkommit till 
kommunen. 

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

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

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

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

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsunds Energi och Miljö AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/183
2020-02-17

AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-17
Årsredovisning 2019 för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Sektorchef Ekonomichef 
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Vår identitet – Trygg & hållbar värme. 

Företagets ambition är att ha nära kontakt och 
ge bra service till nöjda kunder. Det är något vi 
arbetar för varje dag.  

Vårt kontor är öppet alla vardagar och vi finns 
alltid på telefon dessa dagar. Dessutom finns 
det alltid en tekniker som ser till att fjärrvärmen 
produceras och levereras till våra kunder.  

Många villakunder och större fastighetsägare 
tecknar serviceavtal med oss. Då besöker vi 
fastigheten en gång varje år för att se så att 
fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Vid 
besöket kan justeringar utifrån kundens behov 
och mindre renoveringsarbeten utföras samt 
rekommendationer om förbättringsåtgärder 
lämnas.  

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

Fjärrvärmen i Stenungsund är värme för en 
hållbar framtid!  

 

Vår hemsida & Mina sidor 
För enkelhetens skull finns vår hemsida fylld 
med information om fjärrvärme, om oss och om 
allt vi erbjuder, från leverans av fjärrvärme till 
möjligheten att ansluta till poolvärme samt tips 
och råd om villacentraler. Läs 
om nyheter som rör vår 
verksamhet lokalt och 
fjärrvärme globalt eller fyll i 
ett kontaktformulär som ett 
första steg till att ansluta till 
fjärrvärme.  

Ett år efter att Mina sidor lanserades ser vi att 
flera kunder använder tjänsten. På Mina sidor 
kan kunderna se det mesta som rör deras 
fjärrvärme. Allt från avtal, fakturor, protokoll 
från servicebesök, kunduppgifter och givetvis 
fjärrvärmeförbrukningen. För den intresserade 
går det att ta ut listor och jämföra förbrukning 
under specifika tidsintervall. Den här typen av 
information och öppenhet är något som 
uppskattas av kunderna, allt från villakunder till 
större fastighetsbolag. 

 

Vårt lokala engagemang 
Vi stöttar ett flertal organisationer som alla 
utför viktiga och beundransvärda insatser inom 
betydelsefulla områden. Vi arbetar socialt 
hållbart med en helhetssyn för att ge bättre 
förutsättningar och hjälp till ett brett spektrum 
av organisationer. Utsatta människor, barn och 

organisationer som arbetar för gemenskap och 
mångfald och höjer våra medborgares hälsa 
finns med bland våra samarbetspartners. Ingen 
kan göra allt, men alla kan göra något och 
tillsammans bygger vi en starkare och 
hållbarare värld. 

Hemsida  
med info om 
fjärrvärme. 
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VD har ordet 

Under det gångna året har Stenungsunds Energi 
åter igen levererat en stabil tillgänglighet och en 
hög lönsamhet. Resultatet överskred budget 
och stora resurser har lagts på både 
investeringar och underhållsarbeten.   

Vi är verksamma i en växande kommun och vi 
gläds åt att allt fler väljer att ansluta sina 
fastigheter till vårt nät. 
Projektavdelningen med 
underentreprenörer har 
varit hårt belastade under 
året, och ytterligare nya 
kunder väntar på att bli 
anslutna. Vi håller oss väl 
informerade om 
kommunens och dess 
byggherrars framtida utbyggnadsplaner och vi 
vet att vår värme, med en enkel och driftsäker 
teknik till ett attraktivt pris har en positiv 
påverkan för Stenungsunds kommuns hållbara 
utveckling. 

Vår roll som långsiktig samhällsaktör blir allt 
tydligare i det hållbara samhället.  

Under året fick vi en delvis ny styrelse och 
arbetet med den nya styrelsen inleddes med en 
givande strategidag, delvis tillsammans med 
övrig personal på företaget. Stort fokus låg på 
kund och vår kommunikation men även på 
eventuell ledningsutbyggnad söderut till Stora 
Höga.  

Vi ser ett ökat intresse för fjärrvärme i 
kommunens södra delar, framförallt i Stora 
Höga samtidigt som produktionskapaciteten i 
det lokala fjärrvärmenätet som finns där idag är 
begränsat. Nätet kommer under året 
kommersialiseras i samband med att vi ansluter 
74 nybyggda lägenheter, Stora Högaskolan skall 
utökas och vi för även en dialog med 
representanter för bland annat ett nytt 
köpcentrum. Då vi inte tror på en utökad 

kapacitet i befintligt värmeverk i Stora Höga ser 
vi hellre en överföringsledning från nätet i 
Stenungsund.  

Framför oss har vi med andra ord svåra men 
strategiskt viktiga beslut att fatta.  

I den årliga mätningen över prisutvecklingen på 
olika nyttigheter, den så kallade Nils 
Holgerssonundersökningen, förbättrar vi 
ytterligare vårt resultat. Våra fjärrvärmepriser 
är nu det fjärde lägsta i landet.  

Vi erbjuder våra kunder prisvärda produkter 
med hög leveranssäkerhet. Detta tillsammans 
med en positiv företagskultur och en vilja att 
utvecklas bidrar vi på Stenungsunds Energi till 
att göra vår kommun lite bättre, varje år.  

Det är dags att se fram emot ett spännande 
2020. 

Till sist vill jag tacka alla medarbetare på 
Stenungsunds Energi. Ni ställer upp i vått och 
torrt för våra kunder och genom era insatser 
har vi tillsammans bidragit till ytterligare ett bra 
år. Tack även till alla våra leverantörer och 
samarbetspartners för ett bra samarbetsklimat. 
Till sist ett stort tack till nuvarande styrelse som 
på så många sätt bidragit till god kontinuitet och 
en positiv utveckling av Stenungsunds Energi.  

/Erland Astorsson 

  

 

”…fler väljer  
att ansluta sina 
fastigheter till 

vårt nät.” 
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Miljö 

Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och miljö-
ledningssystem hjälper oss i rätt riktning. 
Årligen upprättas mål och handlingsplan inom 

miljö och vi följer upp och utvärderar 
resultaten. All personal är delaktig i miljö-
arbetet och gör medvetna val för hållbara 
lösningar. 

Utsläpp till luft 
Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö 
och människors hälsa är den förbränning av 
fossila bränslen som sker vid störningar i 
restvärmeleveransen.  

Under 2019 bestod 95 procent av fjärrvärmen 
från Stenungsunds Energi av restvärme. 
Restvärme är den energi som blir över från 
industriella processer. Stenungsunds Energis 
största värmekälla är alltså energi som, om den 
inte togs tillvara hade gått förlorad genom 
utsläpp till vatten och luft. Resterande 
energibehov täcks genom förbränning av 
naturgas och eldningsolja 1.  

Total mängd energi som tillfördes för 
produktion av fjärrvärme under året var 
93,3 GWh.  

Det fossila bränsle som i första hand 
används vid behov av eldning i 
varmvattenpannorna är naturgas. 
Förbränningen av naturgas och olja ger 
utsläpp till luft av koldioxid, 
kväveoxider, lättflyktiga kolväten 
(NMVOC) och partiklar. Förbränningen 

av olja ger dessutom utsläpp av svaveldioxid. 
Dessa utsläpp påverkar miljön genom global 
uppvärmning och orsakar försurning och 
övergödning av mark och vatten. Utsläppen 
bidrar även till bildandet av marknära ozon 
vilket har en skadlig effekt på både miljö och 
hälsa. Partiklar i utomhusluft är hälsoskadliga 
genom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 
samt sjukdomar i luftvägarna.  

Stenungsunds Energi ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, EU ETS. Årligen 
rapporteras verksamhetens koldioxidutsläpp till 
Naturvårdsverket och EU ETS.

 

Policy för miljö 
Stenungsunds Energis ambition är att leverera 
prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme.  För att 

förverkliga vår ambition finns en miljöpolicy 
som är väl förankrad hos personalen.

Produktion & Utsläpp 2019 2018 2017 2016 

Andel restvärme % 95,0 94,3 99,2 98,3 

Pannornas verkningsgrad % 92 91 91 92 

Tilldelning av utsläppsrätter 307 0 221 513 

Utsläpp C0₂ ton 630 933 117 348 

Utsläpp NOx kg 551 818 102 304 

Utsläpp SO₂ kg 3,9 0,5 0,4 4,6 

Utsläpp NMVOC kg 11,2 16,4 2,0 6,3 

Partiklar kg 1,55 0,04 0,03 0,3 

Mät- och kulvertförluster % 18,1 17,5 17,6 17,4 

 
Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att: 
• personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor. 

• krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp. 

• genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att förebygga eller 
minska den samlade miljöbelastningen. 

• miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar. 

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

Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som 
medfört ökad kunskap och ökat intresse för 
miljöfrågor bland personalen. 

Miljöförbättringar som skett är bland annat 
minskad elförbrukning, minskad pappers-
förbrukning och minskad användning av fossilt 
drivmedel till våra fordon.   

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

Hälsa & Säkerhet 

Hälsa och säkerhet går hand i hand och är 
mycket viktiga pusselbitar för en hållbar 
verksamhet. Vi verkar för en god och 
stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av 
säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till en 
fysiskt, psykiskt och socialt sund och 
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, 
där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs. 

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

Årligt besök hos företagshälsovård, friskvårds-
bidrag, motion och friskvård på arbetstid samt 
gemensamma personalaktiviteter främjar 
hälsan på arbetsplatsen. Under året har vi 
genomfört över 350 träningspass och 
tillryggalagt mer än 100 mil i vår gemensamma 
friskvård på arbetstid och hälsoutmaningar. 
Vårt hälsofrämjande arbete medför låg 
sjukfrånvaro och hög kvalitet i arbetet.  
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Teknik & Drift 

Fjärrvärmeproduktion

Under 2019 har det producerats 92,0 (93,6) 
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick  
till 95,0 (94,3) %.  

Fördelning av värmekällor GWh 
Restvärme från Perstorp Oxo 46,7 (37,7) 

Restvärme från Borealis 40,7 (50,6) 

Prima värme från Borealis 1,8 (1,2) 

Naturgas i egna pannor 2,8 (4,1) 

Året startade med att produktionen hos våra 
restvärmeleverantörer stod stilla på grund av 
två större strömavbrott. Stabil drift med full 

produktion av restvärme kom igång igen under 
andra halvan av januari. Efter detta var 
restvärmeproduktionen till största delen stabil 
resten av året och årets restvärmeandel slutade 
enligt budget.  

Den totala produktionen för året blev något 
lägre än budget (2,7 % lägre).  

Debiterad energi blev 75,4 (77,3) GWh. 
Differensen mellan producerad energi och 
debiterad energi är mät och kulvertförluster. 
Förlusterna uppgick till 18,1 (17,5) %. För att 
minska förlusterna pågår det ständigt förbätt-
ringsåtgärder i både drift- och kulvertsystem.  

Producerad energi (MWh) 

 
 

Teknik 
Under året har flera större kulvertprojekt 
genomförts. Utmed Nytorpshöjdsvägen har ny 
ledning förlagts för att försörja den södra delen 
av det nya området Solgårdsterassen. 
Ledningen innebär också möjlighet till fortsatt 
utbyggnad i Solgårdsdalen. Ledningarna utmed 
Hjälmarevägen har byggts ut västerut och sju 
befintliga industrifastigheter har anslutits.  

På Solbacken och Hövändarvägen norr om 
Strandnorum har de nybyggda villorna anslutits 
allt eftersom de färdigställts.  

 

30 nya anläggningar anslöts till vårt nät under 
året, fördelat på villor, flerfamiljshus och 
industrifastigheter.  Tre fastigheter har kopplats 
ifrån på grund av rivning. Totalt har 4 km ny 
fjärrvärmeledning förlagts. 

Fiberutbyggnaden mellan Hasselbacken och 
Nytorpshöjd har färdigställts och förutom 
anslutning av egna pumphus med mera har 
även tre kommunala verksamhetslokaler 
anslutits till nätet. Totalt har 2,7 km ny 
fiberledning förlagts. 
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Under sommaren utfördes ett större under-
hållsarbete vid korsningen Yttre Ringleden- 
Uppegårdsvägen där sex markventiler byttes ut.  

Arbetet med teknisk service hos kund har 
utvecklats vidare. 520 planerade servicebesök 
har utförts av våra tekniker, de flesta i villor.  

 

Utöver detta genomfördes entreprenader där 
några av våra bostadsrättsföreningar valt oss 
för att ersätta äldre undercentraler mot nya.  

Även ett antal villaägare valde oss som 
leverantör när deras fjärrvärmecentraler var 
dags att byta ut. 

 

Utveckling 2020
Ledningsdragning och anslutningar av de nya 
flerfamiljshusen på Solgårdsterassen fortsätter 
under året. 

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

Inom planerat underhåll finns att fortsätta 
arbetet med borttagning av oanvända rund-
gångar och uppgradering av stamnätet med 
utbyte av bland annat markventiler.  

Service på kundanläggningar fortsätter och 
ytterligare fastighetsägare har beställt utbyte av 
fjärrvärmecentraler.  

Projektet med förläggning av fiberkanalisation 
kommer att fortsätta.  

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

Energistatistik (MWh) 2019 2018 2017 2016 

      
Pannproducerad 2 794 4 100             522             1 580     

Restvärme Perstorp 46 740 37 674       48 405           50 214     

Restvärme Borealis 40 712 50 620       42 993           41 660     

Prima värme Borealis 1803 1245             189      -  

Producerad energi 92 049 93 639       92 109           93 454     

Verkningsgrad restvärme 95,01 % 94,29 % 99,23 % 98,31 % 

Debiterad energi 75 361 77 270       75 928           77 177     

Mät- & Kulvertförluster 18,13 % 17,48 % 17,57 % 17,42 % 

      

Kunder 2019 2018 2017 2016 

Antal anläggningar 1 360 1 333 1 319 1 312 

Abonnerad effekt (kW) 40 194 39 868 40 072 39 204 

Nya anläggningar 27 14 7 14 
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Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK. 
 

Förvaltningsberättelse 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr 
556601–1895). Styrelsen och VD för Stenung-
sund Energi & Miljö AB får härmed avge års-
redovisning för verksamheten 2019, vilket är 
bolagets nittonde räkenskapsår. Uppgifter inom 
parantes avser verksamhetsåret 2018. 

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

Flerårsjämförelse* 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 44 820 839 46 096 302 43 912 865 43 773 475 42 209 696 
Res. efter finansiella poster 5 328 074 4 945 631 6 814 671 6 881 348 4 584 289 
Res. i % av nettoomsättningen 11,89 10,72 15,52 15,72 10,86 
Balansomslutning 153 167 246 153 216 428 144 111 712 147 255 972 148 515 446 
Soliditet (%) 34 ,03 31,05 30,34 26,08 22,25 
Avkastning på eget kapital (%) 10,22 10,83 15,58 19,25 13,87 
Avkastning på totalt kapital (%) 4,24 4,16 5,72 5,86 5,01 
Kassalikviditet (%) 62,78 71,34 66,67 91,99 74,10 
Justerat eget kapital 52 124 641 47 577 423 43 726 456 38 416 104  33 053 431 

*Definitioner av nyckeltal, se noter. 

 

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

Styrelsen 
Styrelseledamöterna, som är utsedda av Sten-
ungsunds kommunfullmäktige är; Lars-Ebbe 
Pettersson (ordförande), Martin Hollertz (vice 
ordförande), Martin Brink, Jesper Lundblad och 
Kjell Stahre.  

Personliga ersättare är Sanida Okanovic, Bertil 
Ohlsson, Anna-Karin Vernberg, Lennart Sven-
sson och Ann-Marie Farkas. 

Erland Astorsson (VD) är föredragande i 
styrelsen. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda 
sammanträden. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Hans Gavin, Ernst 
& Young AB. Lekmannarevisorer har varit Hans 
Gillenius och Pia Andell. 

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

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 9 205 tkr  
(12 406) tkr. 

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

Resultat 
Bolaget redovisar en soliditet för år 2019 om 
34,03 (31,05) %. 

Bolaget redovisar ett resultat före boksluts-
dispositioner och skatt om 5 300 (4 900) tkr.  

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till 
44 821(46 096) tkr. Kostnaden för råvaror är  
16 926(18 602) tkr.  
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Risker 
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och 
företaget arbetar kontinuerligt med att 
identifiera och bedöma risker verksamheten 
utsätts för.  
De största riskerna som föreligger bolagets 
verksamhet är: 
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo 

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

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

• Ett sjunkande elpris gynnar konkurrerande 
uppvärmningsformer.  

 
• Ett varmare klimat leder till mindre för-

säljning. 
• Ökade räntenivåer. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Kulvertutbyggnad på Nytorpshöjdsvägen 

och Hjälmarevägen färdigställda. 
• Ny IT-miljö med ny leverantör. 
• Stenungsunds Energi hade fortsatt det 

allra lägsta priset i Västra Götaland och gick 
från sjätte till fjärde lägsta priset för 
fjärrvärme i Sverige. 

• Ingen prisjustering mot kund har skett 
under året.  

 

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång enligt fastställd 
balansräkning 

200 000 5 000 0 23 960 

Belopp vid årets utgång 200 000 5 000 0 23 960 

     

Resultatdisposition      
Medel att disponera:     
Balanserat resultat 23 960    
 23 960    

Förslag till disposition: 23 960 
   

Balanseras i ny räkning 23 960    

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

  
    

Belopp i Kronor   2019 2018 
  Not jan-dec jan-dec 

Rörelseintäkter       

Nettoomsättning  44 820 840 46 096 302 

Övriga intäkter  1 982 205 1 849 975 

Summa rörelseintäkter   46 803 045 47 946 277 

      
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter   -16 926 444 -18 602 434 

Övriga externa kostnader  -9 547 830 -9 582 474 

Personalkostnader 2,3 -6 284 167 -6 206 626 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -7 337 201 -7 141 732 

Övriga rörelsekostnader   -234 568 -228 290 

Summa rörelsekostnader   -40 330 210 -41 761 557 

     
Rörelseresultat   6 472 834 6 184 720 

      
Finansiella poster     
Ränteintäkter  14 718 8 250 

Räntekostnader  -278 -1 740 

Räntekostnader till Stenungsunds kommun  -1 159 200 -1 245 600 

Summa finansiella poster   -1 144 760 -1 239 090 

        

Resultat efter finansiella poster   5 328 074 4 945 631 

      
Bokslutsdispositioner     
Övriga bokslutsdispositioner   -5 321 881 -4 937 138 

Summa bokslutsdispositioner   -5 321 881 -4 937 138 

      
Resultat före skatt   6 193 8 493 

      
Skatter    

Skatt på årets resultat  -6 193 -8 493 

Årets resultat   0 0 
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     Balansräkning 

Tillgångar 
    

Belopp i Kronor     
 Not 2019-12-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 4 5 850 606 6 267 832 

Maskiner och tekniska anläggningar 5 133 544 660 131 272 147 

Inventarier 6 544 370 531 408 

Pågående materiella nyanläggningar   0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar  139 939 636 138 071 387 

    

Summa anläggningstillgångar  139 939 636 138 071 387 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  680 206 672 652 

Summa varulager  680 206 672 652 

    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  5 919 604 6 395 881 

Fordringar hos Stenungsunds kommun  4 735 489 5 958 711 

Övriga fordringar  1 474 723 1 806 629 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  417 588 311 168 

Summa kortfristiga fodringar  12 547 404 14 472 389 

    
Kassa och Bank    

Kassa och bank  0 0 

Summa kassa och bank  0 0 

    

Summa omsättningstillgångar  13 227 610 15 145 041 

    

Summa tillgångar  153 167 246 153 216 428 
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     Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Belopp i Kronor     

 Not 2019-12-31 2018-12-31 

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  200 000 200 000 

Reservfond  5000 5 000 

Summa bundet eget kapital  205 000 205 000 

    

Fritt eget kapital     

Balanserat resultat  23 960 23 960 

Summa fritt eget kapital  23 960 23 960 

    

Summa eget kapital  228 960 228 960 

    

Obeskattade reserver     

Ackumulerade överavskrivningar  66 025 040 60 703 159 

Summa obeskattade reserver  66 025 040 60 703 159 

    

Långfristiga skulder    

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun  67 000 000 72 000 000 

Summa långfristiga skulder  67 000 000 72 000 000 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  6 312 197 6 230 019 

Övriga skulder  890 439 801 836 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  12 710 610 13 252 453 

Summa kortfristiga skulder  19 913 246 20 284 309 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  153 167 246 153 216 428 
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    Kassaflödesanalys  

 
    

Belopp i Kronor  2019 2018 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  6 472 834 6 184 720 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  7 337 201 7 141 732 

Erhållen ränta mm  14 718 8 250 

Erlagd ränta   -1 159 478 -1 247 340 

Betald inkomstskatt  -8 493 -7 830 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital  12 656 781 12 079 532 

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete  -7 554 -144 479 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  701 763 -1 066 031 

Minskning(+)/ökning(-) av fodringar  678 389 -1 171 119 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -82 178 3 297 714 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  -286 585 867 525 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  13 660 616 13 863 142 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av byggnader och mark 4 0 0 

Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar 5 -9 002 814 -12 156 519 

Förvärv av inventarier 6 -202 636 -249 456 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar   0 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 205 450 -12 405 975 

    
Finansieringsverksamheten    
Amortering långfristiga lån  -5 000 000 0 

    
Förändring av likvida medel  -544 834 1 457 167 

Likvida medel vid årets början  4 311 285 2 854 118 

    
Likvida medel vid årets slut (Inklusive koncernkonto)  3 766 451 4 311 285 
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 Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper   

 

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

 Materiella anläggningstillgångar  

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  Antal år 

 Byggnader och mark 25 år Fiberkanalisation 20 år 

 Bygge Perstorp 10 år Naturgas 10 år 

 Borealis utrustning 10 år Reservkraftaggregat 20 år 

 Teknik utrustning 10 år Panna 15 MW 20 år 

 Styrsystem 10 år Kulvertnät 50 år 

 Ställverk 15 år Borealis PE3 15 år 

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Medelantal anställda 2019 2018 

 Medelantal anställda   

 

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

 Medelantalet anställda har varit 8 8 

 varav kvinnor 3 3 

 varav män 5 5 
 
Not 3 Personal 2019 2018 

 Löner, ersättningar m.m.   

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   

 har utgått med följande belopp:   

    

 Löner och ersättningar                                       4 423 956 4 056 123 

 Pensionskostnader 474 617 703 263 

 Sociala kostnader 1 385 594 1 447 240 

 Summa 6 284 167 6 206 626 
    

Noter till balansräkningen 
Not 4 Byggnader och mark 2019 2018 

 Ingående anskaffningsvärden  10 440 806 10 440 806 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 10 440 806 10 440 806 

    

 Ingående avskrivningar -4 172 974 -3 755 736 

 Årets avskrivningar -417 226 -417 238 

 Summa avskrivningar -4 590 200 -4 172 974 

    

 Utgående redovisat värde byggnader och mark 5 850 606 6 267 832 

    

Not 5 Maskiner och tekniska anläggningar 2019 2018 

 Ingående anskaffningsvärden 212 909 375 200 550 110 

 Anskaffat under året 9 002 814 12 360 945 

 Utrangerat under året  -1 680 

 Summa anskaffningsvärde 221 912 189 212 909 375 

    

 Ingående avskrivningar -81 637 229 -75 085 213 

 Utrangeringar 0 1 680 

 Årets avskrivningar -6 730 300 -6 553 696 

 Summa avskrivningar -88 367 529 -81 637 229 

    

 Utgående redovisat värde maskiner och tekniska anläggningar 133 544 660 131 272 146 
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Not 6 Inventarier 2019 2018 

 Ingående anskaffningsvärde  1 863 500 2 920 329 

 Inköp 202 636 249 456 

 Avyttringar och utrangeringar 0 -1 306 285 

 Summa anskaffningsvärde 2 066 136 1 863 500 

    

 Ingående avskrivningar -1 332 092 -2 467 579 

 Utrangeringar  1 306 285 

 Årets avskrivningar -189 675 -170 798 

 Summa avskrivningar -1 521 767 -1 332 092 

    

 Utgående redovisat värde inventarier 544 369 531 408 

    

Övriga noter 
Not 7 Definition av nyckeltal   
 

Soliditet Justerat eget kapital i procent till balansomslutning. 

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

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

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds 
Energi och Miljö Aktiebolag för räkenskapsåret 2019. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 8-15 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig het 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolags 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

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

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

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

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av 
sidorna 2–7 men innefattar inte årsredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna. 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

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

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

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

andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag för räkenskapsåret 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på stor leken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att till se 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medels förvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 

 

 
 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

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

 

 

 

 

Granskningsrapport 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö AB, org.nr 556601–1895 
Till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för kännedom 

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen 
och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 

 

 

 

  

Göteborg den 26/2 2020 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Stenungsund den 26/2 2020 
Hans Gillenius 
Pia Andell 
Av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorer 
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”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/176
2020-02-24

Marcus Starcke Till kommunfullmäktige
Sektorchef

Hemställan från Solgårdsterrassen AB om att godkänna byggnation 
av nya hyresrätter på Solgårdsterrassen 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Solgårdsterrassen AB nyproduktion av 44 
lägenheter med upplåtelseform hyresrätter på Solgårdsterrassen.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Solgårdsterrassen AB har genom VD för Stenungsundshem AB inkommit med 
en hemställan om att kommunfullmäktige ska godkänna byggnation av 44 nya hyresrätter på 
Solgårdsterrassen. Projektet är kostnadsberäknat till 96 mnkr. Finansiering sker genom 
upplåning från Stenungsundshem AB, som är moderbolag. Stenungsunds kommun har ingått 
en borgensförbindelse för Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige behöver därför 
godkänna nyproduktionen för att avrop mot borgen ska kunna göras. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 (§ 180) att utöka borgen för 
Stenungsundshem AB:s låneförpliktelser från 600 mnkr till 850 mnkr. Syftet med utökningen 
av borgensramen är den nyproduktion av bostäder som är på gång på Solgårdsterassen och 
Koppersvägen. Av handlingarna framkommer att en förutsättning för att avrop av borgen ska 
kunna ske är att projekten är beslutade att genomföra i Stenungsundshems AB:s styrelse samt 
att de är godkända av kommunfullmäktige. Av bolagsordningen för Solgårdsterrassen AB 
framgår också att kommunfullmäktige ska ta ställning till frågor som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Då hemställan gäller ett projekt som motsvarar 96 
mnkr bedömer förvaltningen att det ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett borgensåtagande innebär att borgenären ansvarar för gäldenärens betalningsåtaganden om 
gäldenären kommer på obestånd. Så länge detta inte sker uppstår inga kostnader för 
kommunen. Kommunen tar ut en borgensavgift av Stenungsundshem. För närvarande uppgår 
avgiften till 0,25%.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/176
2020-02-24

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-24
Hemställan från Solgårdsterrassen

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke Erica Bjärsved
Sektorchef Ekonomichef

Beslut skickas till
Ted.larnhem@stenungsundshem.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 54 Dnr: KS 2018/108

Marköverlåtelseavtal för Detaljplan Spekeröds handelsområde, 
Jörlanda-Berg 1:66 med flera

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal till Detaljplan för 
Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och NHP Jörlanda AB.

Sammanfattning av ärendet
Parallellt med upprättandet av Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 
med flera, upprättas ett marköverlåtelsesavtal mellan NHP Jörlanda AB (”exploatören”) och 
Stenungsunds kommun. Marköverlåtelseavtalets syfte är att reglera parternas ansvar för 
genomförandet av detaljplanen samt reglera marköverlåtelser avseende Jörlanda-Berg 2:3 samt 
del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.  

Kostnaderna för framtagande av detaljplan, utbyggnation av allmän plats inom detaljplanen 
och åtgärder utanför detaljplanen bekostas av exploatören, med undantag av 
anläggningskostnaden för gång och cykelvägen igenom planområdet. Fördelning av kostnader 
sker i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare tagna inriktningsbeslut 2019-04-10 § 54.

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna sälja Jörlanda-Berg 2:3 samt del av 
Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2 till exploatören enligt villkor i marköverlåtelseavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Bilaga 1 Marköverlåtelseavtal för Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 
1:66 med flera, inklusive bilagor

Beslut skickas till
tore.olofsson@torab-konsult.se
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-01-14

Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige
Mark och exploateringsingenjör

Marköverlåtelseavtal för Detaljplan för Spekeröds handelsområde, 
Jörlanda-Berg 1:66 med flera

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal till Detaljplan för 
Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och NHP Jörlanda AB.

Sammanfattning av ärendet
Parallellt med upprättandet av Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 
med flera, upprättas ett marköverlåtelsesavtal mellan NHP Jörlanda AB (”exploatören”) och 
Stenungsunds kommun. Marköverlåtelseavtalets syfte är att reglera parternas ansvar för 
genomförandet av detaljplanen samt reglera marköverlåtelser avseende Jörlanda-Berg 2:3 samt 
del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.  

Kostnaderna för framtagande av detaljplan, utbyggnation av allmän plats inom detaljplanen 
och åtgärder utanför detaljplanen bekostas av exploatören, med undantag av 
anläggningskostnaden för gång och cykelvägen igenom planområdet. Fördelning av kostnader 
sker i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare tagna inriktningsbeslut 2019-04-10 § 54.

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna sälja Jörlanda-Berg 2:3 samt del av 
Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2 till exploatören enligt villkor i marköverlåtelseavtalet.

Beskrivning av ärendet
Arbete pågår med Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 med flera. 

Detaljplanen upprättas på initiativ av kommunen som äger fastigheten Jörlanda-Berg 1:66, 2:3 
och 2:2. Kommunen har tidigare genomfört en markanvisningsutlysning i syfte att finna en 
exploatör som vill utveckla området i enlighet med upprättat plan- och gestaltningsprogram. 
Ett markanvisningsavtal är därefter tecknat med exploatören, vilket gett denne rätt att ensam 
förhandla med kommunen om överenskommelse för exploatering inklusive köp av 
kommunens mark.

Nu har ett marköverlåtelseavtal upprättats mellan NHP Jörlanda AB (”exploatören”) och 
Stenungsunds kommun. Marköverlåtelseavtalets syfte är att reglera parternas ansvar för 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-01-14

genomförandet av detaljplanen samt reglera marköverlåtelser avseende Jörlanda-Berg 2:3 samt 
del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.  

Fördelning av kostnader för detaljplanens genomförande sker i enlighet med 
kommunfullmäktiges tidigare tagna inriktningsbeslut 2019-04-10 § 54:

”Kommunfullmäktige beslutar 
 att vidhålla i markanvisningsavtalet avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå 

för samtliga med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda 
sumpskogen och åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. 

 att kommunen ska stå för anläggningskostnaden men inte markinlösen och 
detaljplanekostnader för gång och cykelbana genom området. 

 att exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas på ett sammanträde innan 
detaljplanen antas.”

Detaljplanens allmänna plats, med undantag av gång- och cykelvägen, har enskilt 
huvudmannaskap. Kommunens mark kommer att upplåtas utan ersättning till en förening som 
ska förvalta området i enlighet med detaljplanen. Den allmänna platsen med ändamål gång 
och cykelväg har kommunalt huvudmannaskap. Inlösen av mark för detta ändamål ska 
bekostas av exploatören. 

För att kommunikationen in och ut ur området ska fungera samt för anläggande av riskskydd 
för området mot väg E6, krävs åtgärder på och intill befintliga vägar utanför området. 
Trafikverket som är väghållare kommer att utföra åtgärderna och ett avtal om att kommunen 
ska medfinansiera detta ska upprättas. Exploatören ska ersätta kommunen för kostnaderna.

Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten 
eller dagvatten. Anslutning till den befintliga kommunala VA-anläggningen sker via avtal 
mellan VA-enheten och Exploatören. Avtalsanslutningen debiteras enligt vid 
anslutningstillfället gällande VA-taxa. Exploatören ska betala för upprättande av ledningsrätt 
för befintliga ledningar inom planområdet.

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna sälja Jörlanda-Berg 2:3 samt del av 
Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2 till exploatören enligt villkor i marköverlåtelseavtalet. Området 
består av kvartersmark (cirka 70 000 kvm). Ersättning för marken är beslutad och 
överenskommen i markanvisningsavtalet. Ersättningen är 300 kr/kvm med värdetidpunkt 
oktober 2013. Köpeskillingen ska uppräknas med konsumentprisindex (KPI) från 
värdetidpunkt till det att fullständig betalning sker. Områdets storlek och slutlig ersättning 
fastställs i samband med lantmäteriförrättningen.

Inom detaljplanen kommer det att finnas en liten del kvartersmark som inte ingår i 
markanvisningsavtalet, denna har kommunen möjlighet att sälja till intilliggande fastighet. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-01-14

Marköverlåtelseavtalets giltighet är beroende av att detaljplaneförslaget för Jörlanda-Berg 1:66 
m.fl antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft. 

Ekonomiska konsekvenser
Intäkt för försäljning av Jörlanda-Berg 2:3 samt del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.

Kostnader för anläggande av gång och cykelvägen igenom planområdet. Kostnaden ryms 
inom projektets exploateringsbudget. 

Kostnader för utbyggnad av VA i området finansieras genom VA-kollektivet, som kommer att 
få intäkter vi anslutning, enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxa.

Kommunen får ökad kostnad för drift och underhåll av allmän platsmark gång- och cykelväg. 
Framtida driftskostnader ryms inte inom ram.

Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn har utretts i detaljplanearbetet.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Kommunen får mer allmän platsmark i form av gång- och cykelväg som ska driftas och 
underhållas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Bilaga 1 Marköverlåtelseavtal för Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 
1:66 med flera, inklusive bilagor

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
tore.olofsson@torab-konsult.se
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 46 Dnr: KS 2019/684

Revidering av samarbetsavtal rörande konsumentvägledning samt 
budget- och skuldrådgivning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner. I 
förhållande till tidigare antaget samarbetsavtal har giltighetstiden ändrats

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta reviderat samverkansavtal om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner. Det står fel giltighetsdatum i det antagna avtalet. Med anledning av detta behöver 
kommunfullmäktige på nytt anta avtalet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-07
Samarbetsavtal

Beslut skickas till
hanna.freij@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/684
2020-01-07

Hanna Freij Till kommunfullmäktige
Kommunikationschef

Revidering av samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner. I 
förhållande till tidigare antaget samarbetsavtal har giltighetstiden ändrats

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta reviderat samverkansavtal om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner. Det står fel giltighetsdatum i det antagna avtalet. Med anledning av detta behöver 
kommunfullmäktige på nytt anta avtalet. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta ett reviderat samverkansavtal om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner. Det står fel giltighetstid i det antagna avtalet. Med anledning av detta behöver det 
reviderade samverkansavtalet antas med korrekt datum för att vara giltigt. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-07
Samarbetsavtal
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/684
2020-01-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke Hanna Freij
Sektorchef Funktionschef 

Beslut skickas till
hanna.freij@stenungsund.se
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Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner

Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner överenskommer om att bedriva 
gemensam budget- och skuldrådgivning i form av ett Konsumentkontor placerat i 
Stenungsund.

Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som 
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning, skärpta lagkrav som att arbeta 
förebyggande. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, 
kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet.

§ 1 Organisation/ansvarig arbetsgivare
Stenungsunds kommun är värdkommun för Konsumentkontoret. Stenungsunds kommun är 
också arbetsgivare för de tjänstemän som ingår i den gemensamma organisationen. 

Det gemensamma Konsumentkontoret har sitt arbetsställe och säte i Stenungsund. 

§ 2 Uppdrag och uppgifter
Det gemensamma Konsumentkontoret ansvarar för kommunernas budget och skuldrådgivning 
enligt gällande lagstiftning för budget- och skuldrådgivning. I uppdraget ingår bland annat

 Budgetrådgivning samt stöd och hjälp vid upprättande av ansökan om skuldsanering, 
överklaganden, omprövningar samt under pågående skuldsanering.

 Skuldrådgivning.
 Förhandling med näringsidkare om frivilliga betalningsuppgörelser för de klienter som 

inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller vill/har behov av en annan form av 
lösning.

 Förebyggande arbete i form av information kring privatekonomi till exempelvis 
skolor, pensionärsförbud samt arbetslösa ungdomar och föreningar.

 Samarbete med de samverkande kommunernas socialtjänst, arbetsmarknadsenheter, 
näringslivsstrateger, sjukvården, andra myndigheter, föreningar, organisationer m.fl.

§ 3 Akter/register
Akter ska förvaras i värdkommunen i för ändamålet lämpliga aktskåp. 
Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen ska ständigt 
ajourhållas. 

§ 4 Budget
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i 
verksamhetsbudget för verksamheten. I enlighet med 8 kap. 4 § kommunallagen ska budget 
upprättas av värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner. Förslag till 
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preliminär budget för nästkommande år ska av värdkommunen tillställas övriga samverkande 
kommuner senast 1 mars varje år.

§ 5 Kostnadsfördelning och underlag
Stenungsunds kommun upplåter erfoderliga lokaler.

I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan samarbetskommunerna tas 
upp utifrån följande poster. 

 Lön och personalomkostnader
 Övriga verksamhetskostnader

Kostnaderna (totala faktiska kostnader exklusive lokalkostnader) för den gemensamma 
organisationen ska fördelas enligt principen Stenungsund 32,5%, Orust 22,5%, Tjörn 22,5% 
och Lilla Edet 22,5%.

§ 6 Ersättning till värdkommunen
Ersättning enligt § 5 ska av vardera kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i förskott. 

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året efter 
verksamhetsåret. 

§ 7 Överskott/underskott
Om överskott/underskott uppstår och en samarbetskommun anser att överskott/underskott är 
orimligt stora gäller vad som stadgas avseende omförhandling i § 12. 
Eventuellt överskott återbetalas till respektive samarbetskommun i samband med bokslut. 
Eventuellt underskott ska ersättas av respektive samarbetskommun och debiteras i samband 
med bokslut.

§ 8 Förändring av verksamhetens omfattning
Väsentliga förändringar i omfattningen av verksamheten ska ske efter samråd och 
godkännande av samarbetskommunerna.

§ 9 Utökning av samarbetskommuner
Om utökning med samarbetskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 
samarbetskommuner kontaktas. Det är samarbetskommunerna, efter samråd och i 
samförstånd, som har att besluta om huruvida utökning av antalet samarbetskommuner ska 
ske eller ej, samt villkor för en utökning.

§ 10 Kontaktperson
Samarbetskommunerna ska utse en kontaktperson vardera. Dessa tillsammans med 
enhetschefen för Konsumentkontoret i värdkommunen samråder när så erfordras. 

§ 11 Tillägg/ ändringar
Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. 

§ 12 Omförhandling
Omförhandling av avtalet kan påkallas av samarbetskommun efter skriftlig underrättelse till 
värdkommunen. Beslut om omförhandling eller ändring som rör avtalet kan endast tas av 
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samtliga samarbetskommuner gemensamt och efter samråd dem emellan. 

Om samarbetskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, gäller 
avtalet på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samarbetskommun enligt vad 
som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (§ 15). 

§ 13 Insyn i förvaltningen
Alla deltagande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som 
gäller den gemensamma organisationens verksamhet. 

§ 14 Arkivhantering
Värdkommunen ansvarar för att en dokumenthanteringsplan upprättas och att arkiv vårdas i 
enlighet med bestämmelser i de regelverk och föreskrifter som gäller för Konsumentkontorets 
verksamhet. För tillsyn över organisationens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i 
värdkommunen.

§ 15 Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021. Om samarbetsavtalet 
inte sägs upp av samarbetskommun senast 12 månader före avtalstidens utgång förlängs 
avtalet med ett (1) år i taget med 12 månaders uppsägningtid.

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samarbetskommun som säger upp avtalet. För 
övriga fortsätter samarbetsavtalet att gälla.

§ 16 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i kommunfullmäktige i 
respektive samarbetskommun.

§ 17 Ersätter tidigare avtal
Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal om gemensam skuldsanerings- och 
konsumetrådgivningsverksamhet från 2014 mellan Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edets 
kommuner.

§ 18 Originalavtal
Detta avtal har upprättats i fyra original varav parterna tagit var sitt. 

För Orusts kommun:                                                        
Datum: Datum:

_____________________________________ ________________________________
Namn Namn
Titel Titel

För Tjörns kommun:                   
Datum: Datum:
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_____________________________________ ________________________________
Namn Namn
Titel Titel                        

För Lilla Edets kommun:
Datum: Datum:

_____________________________________ ________________________________
Namn Namn
Titel Titel                        

För Stenungsunds kommun:                                                        
Datum: Datum:

_____________________________________ ________________________________
Namn Namn
Titel Titel
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 65 Dnr: KS 2019/926

Arbetsgivarpolitiskt program

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det arbetsgivarpolitiska programmet.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är ett övergripande styrdokument som gäller på 
kommunens samtliga arbetsplatser och uttrycker kommunens arbetsgivarpolitiska vision. 
Syftet med programmet är att ge stöd och vägledning till alla anställda och förtroendevalda i 
Stenungsunds kommun för att möjliggöra ett förverkligande av den arbetsgivarpolitiska 
visionen. Programmet ska ses över och revideras en gång per mandatperiod, vilket har gjorts 
av ekonomi- och personalberedningen under 2019.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Arbetsgivarpolitiskt program

Beslut skickas till
Christer.larsson@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/926
2019-11-21

Christer Larsson Till kommunstyrelsen
Personalchef

Revidering av arbetsgivarpolitiskt program

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det arbetsgivarpolitiska programmet.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är ett övergripande styrdokument som gäller på 
kommunens samtliga arbetsplatser och uttrycker kommunens arbetsgivarpolitiska vision. 
Syftet med programmet är att ge stöd och vägledning till alla anställda och förtroendevalda i 
Stenungsunds kommun för att möjliggöra ett förverkligande av den arbetsgivarpolitiska 
visionen. Programmet ska ses över och revideras en gång per mandatperiod, vilket har gjorts 
av ekonomi- och personalberedningen under 2019.   

Beskrivning av ärendet
Översynen av det arbetsgivarpolitiska programmet har skett under 2019 av ekonomi- och 
personalberedningen. Förslaget är att huvuddragen i det nuvarande arbetsgivarpolitiska 
programmet ska behållas, men med vissa justeringar. En del justeringar har omfattat formalia, 
som exempelvis förändringar av meningsuppbyggnad och styckesindelning. Vilka 
innehållsmässiga ändringar som har gjorts framgår nedan.

 Kapitlet övergripande vision, andra meningen, har kompletterats med följande text: 
”Medarbetaren är vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje människa är 
avgörande för hur vi som kommun kommer lyckas.”

 Under kapitlet Ledarskap i första meningen, framgår att cheferna leder efter 
kommunens ledord. 

 Under kapitlet Ledarskap, har följande mening tillkommit gällande chefernas roll: ”de 
tar ett aktivt ansvar för sin information, sin arbetssituation den arbetsmiljö och det 
samarbetsklimat som chefen verkar i”.

 Under kapitlet Ledarskap, har följande mening tillkommit: ”Chefer i Stenungsunds 
kommun ska arbeta utifrån bästa möjliga kommunikation med medarbetarna.”    

 Under kapitlet Kompetensförsörjning i första meningen har ordet ”kontinuerligt” lagts 
till. Syftet är att markera att kommunen har en aktuell kompetensförsörjningsplan, 
men att den kontinuerligt utvecklas över tid. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/926
2019-11-21

 Under kapitlet Ledord: Helhet Öppenhet Delaktighet, Insyn har texten vid ledordet 
Delaktighet omformulerats till: ”Vi ska ha möjlighet att påverka och utveckla 
verksamheten och att verka i lojalitet med fattade beslut.”

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Arbetsgivarpolitiskt program

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Christer Larsson
Kommundirektör Personalchef

Beslut skickas till
Christer.larsson@stenungsund.se
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Arbetsgivarpolitiskt program  
 

Kommunens arbetsgivarpolitiska program är ett övergripande styrdokument 

som gäller på kommunens samtliga arbetsplatser. Syftet är att ge dig som 

medarbetare, chef, ledare och politiker i Stenungsunds kommun stöd och 

vägledning i arbetet med att förverkliga vår arbetsgivarpolitiska vision.  

 

Övergripande vision 

Stenungsunds kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetaren är 

vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje människa är avgörande för 

hur vi som kommun kommer lyckas. Egenansvar för det gemensamma och 

ett gott bemötande är en självklarhet för alla. Arbetsglädje, trivsel, stolthet 

och ett hälsofrämjande perspektiv ska prägla Stenungsunds kommuns 

medarbetare och ledare. Alla som arbetar inom kommunen ska vara goda 

ambassadörer och arbeta för att vi ska kunna ge medborgarna en god service 

och bra verksamhet. Bästa möjliga möte ska alltid vara den naturliga 

utgångspunkten. Önskad sysselsättningsgrad ska eftersträvas. 

Sysselsättningsgrader under 70 procent ska särskilt motiveras.  

 

Ledord: Helhet, Öppenhet, Delaktighet och Insyn 

• Helhet – med helhetssyn menar vi att den egna verksamhetens 

betydelse måste ses i ett större sammanhang och att kommun – och 

medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa. 

 

• Öppenhet – Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av 

ärlighet och tydlighet. 

 

• Delaktighet – Vi ska ha möjlighet att påverka och utveckla 

verksamheten och att verka i lojalitet med fattade beslut. 

 

• Insyn – Vi ska vara transparanta och ge omgivningen möjlighet till 

insyn i kommunens arbetsutförande och resultat. 
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Medarbetarskap 

Organisationen ska utformas så att möjligheter finns för ett gott 

medarbetarskap. Medarbetarens uppdrag ska vara tydligt. Varje medarbetare 

tar ett aktivt ansvar för sin information, sin arbetssituation den arbetsmiljö 

och det samarbetsklimat medarbetaren verkar i.  

 

Ledarskap 

Chefer i Stenungsunds kommun leder efter politiska visioner, mål och 

kommunens ledord. De sätter medborgaren i centrum, är synliga och 

engagerade, samverkar och delegerar. Våra chefer ska vara ledare och 

kännetecknas av självständighet, ärlighet, tydlighet och ansvar för sig själva 

och andra. Chefer i Stenungsunds kommun ska arbeta utifrån bästa möjliga 

kommunikation med medarbetarna. De tar ett aktivt ansvar för sin 

information, sin arbetssituation den arbetsmiljö och det samarbetsklimat som 

chefen verkar i 

    

Kompetensförsörjning 

Stenungsunds kommun ska kontinuerligt utveckla en långsiktig 

kompetensförsörjningsplan i syfte att kunna rekrytera, utveckla och behålla 

medarbetare med rätt kompetens. Samverkan med andra kommuner ska 

vidareutvecklas för att öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling. I egenskap av attraktiv arbetsgivare ska Stenungsunds 

kommun erbjuda en utvecklande arbetssituation och karriärmöjligheter. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Stenungsunds kommun tillvaratar, bejakar och eftersträvar jämställdhet och 

mångfald samt medarbetarnas olika kompetenser. Olikheter ses som en 

tillgång som berikar verksamhetsutveckling. Ett aktivt jämställdhets- och 

mångfaldsarbete ökar möjligheterna till en jämställd medborgarservice där 

människors lika värde sätts i centrum. 

 

Lönepolitik 

Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, konkurrenskraftig och leda till 

verksamhetsutveckling. Ledare och medarbetare ska uppleva att de har 

möjligheter att påverka sin lön. Lönepolitiken ska omsättas i konkreta  
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lönekriterier. Lönesättande chef ska ha god kunskap om kommunens 

lönepolitik samt ha förmåga att kommunicera den till medarbetaren. Lönen 

ska kommuniceras till medarbetaren så att den förstås och upplevs som 

rättvis. 

 

Hälsa och arbetsmiljö 

I Stenungsunds kommun har alla anställda ett gemensamt ansvar för en god 

arbetsmiljö som präglas av trivsel och trygghet. Hälsofrämjande insatser 

som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett 

prioriterat område i kommunen. Kommunens arbetsplatser ska främja hälsan 

och öka välbefinnandet på individ, grupp och organisationsnivå genom ett 

strategiskt hälsofrämjande arbete. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 69 Dnr: KS 2020/54

Avveckling av Ungbo Stöd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor socialtjänst i uppdrag att avveckla boendeformen 
Ungbo Stöd samt översänder ärendet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet
I Ungbo Stöd ingår i dagsläget sju personer, samtliga i ålder 18-20. Verksamheten har ett 
dygnet runt ansvar för de placerade personerna. Boendet riktar sig till ungdomar som av olika 
skäl inte kan bo med sina familjer och behöver stöd i sitt boende av andra vuxna.

Underlaget för verksamheten minskar och nyttjande av insatsen är låg. Sektorn anser att det 
finns andra sätt att tillhandahålla stöd till målgruppen. Alternativ vårdform ska istället ges 
genom att personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av 
familjebehandling enligt 4 kap. 1 § SoL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att ärendet översänds till kommunfullmäktige för 
kännedom.  

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

Beslut skickas till
Anders.eggertsen@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/54
2020-01-20

Anders Eggertsen Till Kommunstyrelsen
Utvecklingsledare

Avveckling av Ungbo Stöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor socialtjänst i uppdrag att avveckla boendeformen 
Ungbo Stöd.

Sammanfattning av ärendet
I Ungbo Stöd ingår i dagsläget sju personer, samtliga i ålder 18-20. Verksamheten har ett 
dygnet runt ansvar för de placerade personerna. Boendet riktar sig till ungdomar som av olika 
skäl inte kan bo med sina familjer och behöver stöd i sitt boende av andra vuxna.

Underlaget för verksamheten minskar och nyttjande av insatsen är låg. Sektorn anser att det 
finns andra sätt att tillhandahålla stöd till målgruppen. Alternativ vårdform ska istället ges 
genom att personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av 
familjebehandling enligt 4 kap. 1 § SoL.

Beskrivning av ärendet
Vårdinsatser ska enligt gällande föreskrift tillhandhållas av särskilt avdelad personal och 
personerna ska kunna vända sig till personal dygnet runt alla dagar i veckan. Ungbo Stöd har 
personal i tjänst från kl 08-22 måndag till och med fredag samt klockan 11-19 söndagar. 
Övrig tid kan de placerade vända sig till en enhet inom Funktionshinder, för stöd. Denna 
ställföreträdande verksamhet kan se till att personer i boendet kan erhålla stöd i sitt hem. 
Underlaget för verksamheten minskar och nyttjande av insatsen är låg. Sektorn anser att det 
finns andra sätt att tillhandahålla stöd till målgruppen. Alternativ vårdform ska istället ges 
genom att personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av 
familjebehandling enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Kraven för att driva stödboende regleras i Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:56 
(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende.) Där det står följande:

7 kap. 1 § Den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska se till att det finns särskilt 
avdelad personal som har till sin huvudsakliga uppgift att stödja de barn eller unga som är 
placerade där. Allmänna råd Den särskilt avdelade personalen bör vara organiserad på ett sätt 
som bidrar till kontinuitet och möjliggör förtroendefulla relationer med barnen eller de unga i 
stödboendet.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/54
2020-01-20

2 § Vid de tider på dygnet då individuellt anpassat stöd normalt inte ges kan dock annan 
personal än den särskilt avdelade vara tillgänglig för att tillfälligt ge sådant stöd.

3 § Personal ska vara tillgänglig dygnet runt och ska vid behov kunna infinna sig i de egna 
boendena utan oskäligt dröjsmål med hänsyn tagen till barnets eller den unges trygghet och 
säkerhet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer risken som låg, att avvecklingen skulle innebära en ekonomisk risk. 
Personer som ska vara placerade ska enligt gällande föreskrift kunna sköta sitt boende 
självständigt i hög utsträckning, ha en daglig sysselsättning samt inte ha någon omfattande 
social problematik såsom missbruk. Därför är det inte troligt att kostnaderna för köpt vård 
skulle öka.

Ska bestämmelserna i första, andra, tredje paragraferna i sjunde kapitlet efterlevas krävs att 
verksamheten har en bemanning dygnet runt. I dagsläget uppfylls inte dessa kriterier då 
verksamhetens ordinarie personal inte är i tjänst under stor del av ett dygn. Övrig tid finns det 
en verksamhet som motsvarar kraven i tredje stycket andra paragrafen sjunde kapitlet. 
Verksamhetens problem är att kunna följa bestämmelserna i tredje paragrafen, sjunde kapitlet: 
För att kunna uppfylla kraven på att ”utan oskäligt dröjsmål med hänsyn tagen till barnets 
eller den unges trygghet och säkerhet”(7 kap. 3 § HSLF-FS 2016:56).

Verksamheten har från och med 190701 till och med 200228 kunnat uppfylla kriterierna i 
paragraferna 1-3. Efter 200228 kan inte verksamheten uppfylla bestämmelsen i tredje 
paragrafen på annat sätt än att kostnaderna ökas.

Barnkonsekvensanalys
Målgruppen som är placerad idag på Ungbo stöd är mellan 18-20 år. Insatsen får endast i 
undantagsfall användas för personer som inte fyllt 18 år. Beslutet får därmed ingen 
konsekvens generellt för barn.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
De senaste sex månaderna har behovet av vårdinsatser och stöd övrig tid varit lågt; 
nyttjandegraden på personalen har varit låg. Med anledning av det senaste halvårets låga 
användning av personalens tid, har andra arbetssätt övervägts. Vägledande för annat val av 
arbetssätt har varit att vårdinsatser ska kunna ges i samma utsträckning som idag, hålla 
likvärdig kvalité som innevarande arbetssätt och samt att nyttjandegraden på personalen blir 
högre. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppnå, det senast nämnda, genom att 
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personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av familjebehandling 
enligt 4 kap. 1 § SoL.

Förvaltningen bedömer att det minskande behovet av Ungbo Stöd inte är tillfälligt, utan 
trenden är tydlig. Behovet av heldygnsvård för målgruppen minskar, främst med anledning av 
att antalet nya EKB-ärenden är litet.

Juridiska bedömningar
Förslag till beslut säkerställer att verksamheten även fortsättningsvis följer gällande lagar och 
praxis.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson Robert Rydquist
Sektorchef Verksamhetschef
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-02-10

§ 63 Dnr: KS 2018/486

Svar på motion om kommunalt partnerskap - Eva Öhlin (O)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om kommunalt partnerskap. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) inkom 2018-10-08 med en motion om att återuppta det kommunala 
partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. 
Motionären konstaterade att det i avtal reglerade samarbetet aldrig blev av men ville att 
kommunstyrelsen skulle utreda om, och i så fall på vilket sätt, kommunen kan återuppta 
samarbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Med beaktande av att kommunfullmäktige beslut att upphäva ett pågående vänortssamarbete 
med Norge, Finland och Danmark och med hänsyn till det arbete som sektorerna bedriver för 
en ekonomi i balans föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Kommunfullmäktige 2018-10-08 § 141
Motion av 2018-10-08
Bilaga av 2009-10-08

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige
Planeringsledare

Svar på motion om kommunalt partnerskap - Eva Öhlin (oberoende)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om kommunalt partnerskap. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) inkom 2018-10-08 med en motion om att återuppta det kommunala 
partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. 
Motionären konstaterade att det i avtal reglerade samarbetet aldrig blev av men ville att 
kommunstyrelsen skulle utreda om, och i så fall på vilket sätt, kommunen kan återuppta 
samarbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Med beaktande av att kommunfullmäktige beslut att upphäva ett pågående vänortssamarbete 
med Norge, Finland och Danmark och med hänsyn till det arbete som sektorerna bedriver för 
en ekonomi i balans föreslås att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) inkom 2018-10-08 med en motion om att återuppta det kommunala 
partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. 
Motionären konstaterade att det i avtal reglerade samarbetet aldrig blev av men ville att 
kommunstyrelsen skulle utreda om, och i så fall på vilket sätt, kommunen kan återuppta 
samarbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund 
Partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia regleras i det avtal 
som tecknades 2009-10-08 och som anger möjligt samarbete kring utbildning, 
ungdomsutveckling, konst, kultur och idrott. Samarbetsprojekten, både resor och arbetstid 
skulle, vid tidpunkt för avtalets tecknande, till 100% kunna finansieras genom projektmedel 
från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati).

Bakgrunden till avtalet var att Nösnäsgymnasiet sedan ett antal år redan haft ett samarbete 
med en skola i Walvis Bay. Nösnäsgymnasiet och Walvis Bay önskade utvidga det 
samarbetet. 
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I samband med att sektor utbildning under 2019 redovisade betydande underskott beslutade 
kommunstyrelsen 2019-05-27 att genomföra en antal besparingsåtgärder. En av åtgärderna 
var att omstrukturera arbetet med internationalisering. Det innebär bland annat att 
förvaltningen inte, utöver den mängd internationaliseringsprojekt som pågår, har möjlighet att 
hantera fler projekt. Det krävs ett omfattande arbete för att försöka starta upp ett samarbete 
enligt avtalet med Walvis Bay. Det saknas i dagsläget kapacitet i förvaltningen för att på ett 
strukturerat och meningsfullt göra detta. 

Vänorter och internationalisering 
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att upphäva befintligt och pågående vänortssamarbete 
med Norge, Finland och Danmark. 2014 antog kommunfullmäktige en av en beredning 
framtagen internationaliseringspolicy och beslutade prioritera arbetet med att ”Stärka/utveckla 
de europeiska/globala inslagen och utbyte i verksamhet för fram allt barn och unga” och 
arbetet med att ”Öka kunskapen om och respekten för det multikulturella samhället”. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att inte tillskjuta några medel i budget och att övriga, 
utöver ovannämnda, inriktningsmål skulle skjutas på framtiden. 

Med beaktande av att kommunfullmäktige upphävt ett pågående vänortssamarbete med 
Norge, Finland och Danmark och med hänsyn till det arbete som sektorerna bedriver för en 
ekonomi i balans föreslås att motionen avslås. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Kommunfullmäktige 2018-10-08 § 141
Motion av 2018-10-08
Bilaga av 2009-10-08

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-10-08

§ 141 Dnr: KS 2018/486

Motion om kommunalt partnerskap - Eva Öhlin (Oberoende)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (Oberoende) inkom den 8 oktober med en motion om kommunalt partnerskap 
mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. Motionären menar att kommunen 
har ett aktivt avtal med Walvis Bay angående samarbete gällande ungdomsfrågor, utbildning, 
kultur och idrott och att detta samarbete bekostas av SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda om och i så fall på vilket 
sätt kommunen kan återuppta samarbetet. 

Beslutsunderlag
Motion 2018-10-08

Inlägg i debatten
Eva Öhlin (oberoende) gör ett inlägg i debatten.  

Beslutsgång
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen för beredning och 
finner att så sker. 

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

123



2018 – 10- 08

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun

Återuppta det Kommunala Partnerskapet mellan

Stenungsund och Walvis Bay

För 9 år sedan exakt,  skrev Erik Söderberg, som ordförande i Bildningsutskottet i Stenungsunds 
kommun, under ett avtal med staden Walvis Bay i Namibia. Carola Granell deltog även i 
utformningen av detta avtal. Det bestämdes att kommunerna skulle samarbeta i 
ungdomsfrågor, utbildning, kultur och idrott. Samarbete bekostas av SKL. Projekten, både resor 
och arbetstiden, finansieras till 100 procent genom projektmedel från ICLD (Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati). Tyvärr blev det inget av samarbetet, men vi har trots allt ett avtal 
som gäller. Duktig kommun är Vänersborg med ett partnerskap med Omaruro, också i Namibia. 
Samarbete med Walvis Bay är ”enkelt” då vi använder oss av engelska.  Vad ska vi samarbeta 
om, exempelvis ungdomsdemokrati, medborgardialog, sophantering, handikappsanpassning.  

Jag yrkar att KS får i uppdrag att utreda om och i så fall på vilket sätt man kan återuppta detta 
samarbete.  

…………………………………………………………………

Eva Öhlin

Oberoende 
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