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En framåtsyftande budget i en osäker tid
Coronapandemin sätter sin prägel på budget 2021. 
Det som i tidigare års budgetbeskrivningar lyfts 
fram som en tillgång och konkurrensfördel – vårt 
geografiska läge invid riksgränsen mot Norge – har 
under året som gått vänts till både en risk och en 
nackdel. Jag vågar säga att ingen annan kommun har 
drabbats så kännbart av pandemins effekter som 
Strömstad. Detta till följd av reserestriktionerna för 
våra tusentals delårsboende och besökare från Norge 
som tidigare dagligen korsat gränsen för att handla, ta 
del i en konferens eller bara besöka feriebostaden. 

Intäktsbortfallet till följd av vikande kundunderlag har inte 
bara drabbat våra näringsidkare, utan även kommunens 
ekonomi, inte minst i form av kraftigt minskade hamnintäkter. 
Budget 2021 utgår från att normalisering sker och att 
de negativa effekterna successivt klingar av, även om 
tidsåtgången för återhämtning är oklar. Vi behöver tänka 
framåt och söka ”ljuset i tunneln” - den dag då gränsen 
åter öppnas så finns marknaden kvar och många av de 
arbetstillfällen som försvunnit under coronakrisen kommer 
återuppstå. 

Budget 2021 präglas av framtidstro och ett växande 
Strömstad. Pandemin är mer utdragen än vad vi först kunde 
tro, men vi vet att den är övergående och att kommunen, 
liksom många näringsidkare – nu behöver ta chansen att 
bygga motståndskraft mot gränshinder som coronaviruset. 
Vi behöver ta ut en ny kurs med sikte på ett bredare 
näringsliv, nya grupper av besökare och samverka för ett än 
mer attraktivt Strömstad i syfte att främja inflyttning och 
entreprenörskap. 

Att bygga handlingsberedskap inför framtiden är ett viktigt 
syfte med budgeten. Det gör vi genom att fortsätta att 
effektivisera verksamheterna med sikte på ett positivt 
ekonomiskt resultat. Det skapar i sin tur utrymme för 

minskat lånebehov och för egenfinansiering av framtida 
investeringar. Bland satsningarna 2021 märks insatser 
för att främja arbetstillfällen och tillväxt genom en stärkt 
näringslivsfunktion. Stödet växlas upp för att underlätta 
för företagen i coronatider, men också som ett svar på 
näringslivets önskan om strategisk utveckling och bättre 
samverkan med kommunen. 

Bland satsningarna i budget finns också investeringen i 
sjukhusfastigheten Pilen 5. Det är med stor tillförsikt som 
vi under kommande år på allvar kan börja planera för att ta 
lokalerna i bruk. Satsningen ska både gynna Strömstadsborna 
och skapa förutsättningar för effektivare lokalanvändning 
bland kommunens verksamheter. Att renovera och bygga om 
befintligt tillagningskök till ett kök som kan möta framtidens 
behov är en prioriterad åtgärd i fastigheten. Det gäller också 
arbetet med att ta fram ritningar och kalkyler för hur ett nytt 
särskilt boende kan placeras i fastigheten. 

Serviceutveckling till nytta för invånare, företag och för 
kommunens verksamheter är ett viktigt utvecklingsperspektiv. 
Vi satsar på Kommuncenter för att skapa ”en väg in” för 
invånare och företag som behöver komma i kontakt med 
kommunen. Utvecklingen av e-tjänster fortsätter för att 
göra allt fler tjänster tillgängliga dygnet runt. Vi ska utveckla 
kommunen som arbetsgivare med kompetensutveckling, 
gott ledarskap, god kvalitet och stabil bemanning i alla 
verksamheter som mål. Höjt friskvårdsbidrag och en satsning 
på arbetsmiljön för alla medarbetare är andra nyheter i 
budgeten. 

Kultur- och fritidsverksamheten lyfts i budgeten, vi förstärker 
med personal vid fritidsgården för en meningsfull fritid för 
unga. Utvecklingen av kulturhuset Skagerack som ett nav och 
mötesplats för Strömstadsbor och besökare fortsätter. 

Budgeten skapar förvisso utrymme för verksamhetsökningar, 
samtidigt ska vi inte blunda för det ökade trycket på den 
kommunala ekonomin där intäkterna inte förväntas öka i takt 
med kostnaderna. Demografin fortsätter att utmana – färre 
i arbetsför ålder ska försörja ett ökat antal äldre och yngre. 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Kent Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Läget är likadant i hela Sverige. Vi behöver också förbereda 
oss för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. 

Det är min förhoppning att 2021 blir ett år när vi kan återgå 
till normal framdrift efter det coronapräglade året 2020. Vi 
ska ta oss an slutsatserna av SKR:s utvärdering från hösten 
2020 där kommunens styrning, ledarskap och samverkan 
granskades. Och vi ska arbeta vidare med förbättrings- och 
utvecklingsarbete till nytta för invånare och företag. Den stora 
utmaningen att rekrytera bortåt 400 nya medarbetare som 
kompensation för de närmaste årens pensionsavgångar möter 
vi genom att utvecklas i vår roll som attraktiv arbetsgivare.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till all personal som bidrar 
till att ge våra invånare och besökare en god service. Jag vill 
även tacka alla förtroendevalda för bra arbete under 2020. 
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Strömstads kommuns 
förslag till Mål & Bud-
get för år 2021 och plan 
2022-2024
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 
2021 och plan med prognoser för åren 2022-2024. Kommunens 
budgeterade resultat för 2021 uppgår till 15 mnkr vilket utgör 2 
procent av skatter och bidrag.

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde 
i sin prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från 
oktober år 2020 använts. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen 
till nämnderna fördelas enligt:
Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, 
tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt 
finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 42,8 mnkr. 

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet, 
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr 
efter avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 172 mnkr, varav 59,3 mnkr inom 
tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 70,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,2 mnkr, va-verksamheten 55,8 
mnkr samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:
1. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 2022-2024, 
3. nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget,
4. nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget,
5. exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,
6. förslag till etappmål för 2021-2022 som beslutades den 26 november 2020,
7. internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,
8. politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
9. taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

10. skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91 (omedelbart justerad 2020-11-26 § 145)
att  bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivets  
 investeringar. 
att  bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 mnkr för finansiering  av taxekollektivens   
 investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
att  fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella   
 poster) ska uppgå till minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.
att  fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella   
 poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.
att  bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 
att  en låglönesatsning görs under 2021 på totalt 550 tkr, som efter förhandling mellan parterna skall fördelas på tillsvidareanställd  
 personal i kommunen med lägst lön. Träffas ingen överenskommelse skall löneutrymmet fördelas på de med en lön   
 understigande 25 tkr/månad beräknat på heltid. Denna låglönesatsning är utöver ordinarie lönerevision. Medel för satsningen  
 föreslås omdisponeras inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende placeringskostnader inom   
 socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella.
att  utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta investeringsbehovet för Pilen 5.
att  med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad  
 när det gäller intäkterna i gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter ska följas nogsamt  
 under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk  
 nämnd/förvaltning.
att  eventuella överskott inom måltidsverksamheten under 2021 ska gå till att öka andelen ekologisk mat och att andelen ekologisk  
 mat i budgeten 2022 ska uppgå till minst 35 %.
att  beslutet om gratistimme i centrum enligt Kf:s beslut ska framgå av taxebilaga i budget för 2021.
att  investeringsramen för kommunstyrelsen utökas med 55 Mnkr, vilket avser förvärvet av fastigheten Pilen 5 enligt beslut i   
 kommunfullmäktige 2020-06-16 § 55, samt att detta införlivas i budgetdokumentet. 1

att  återredovisning av kommunfullmäktiges beslut från 2019-09-19 § 199, avseende motion från kristdemokraterna  om   
 sammanställning av samtliga föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med bidrag,   
 stöd och personalinsatser, ska ske årligen med början 2021 och senast den 30 juni 2021.
att  förslag på den påbörjade översynen av drift och förvaltningsorganisationen ska redovisas senast 30 april 2021.
att  kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan kommunen, näringslivet och   
 utbildningsväsende.
att  kommunen bör beakta det lokala näringslivets behov vid upphandling. 
att  Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för hemtjänsten att tillaga mat hemma hos våra vårdtagare.

1 I vilken omfattning köpet av Pilen 5 kommer att påverka budgeten är fortfarande under utredning. Justering av kommunstyrelsens 

investeringsbudget har gjorts se sidan 17 och 24. I övrigt har inga justeringar av denna budgets finansiella rapporter gjorts.
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Vision 2030 och mål 2021-2022
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och 
mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité, natur och 
friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål 
där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där Strömstad är 
en fossiloberoende kommun år 2030. Fyra etappmål för perioden 2021-2022 ska 
leda kommunen mot de övergripande målen och vision 2030.

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken riktning 
fullmäktige vill att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad målet innebär, varför vi 
ska sträva mot målet och det förväntade resultatet arbetet ska leda till. Varje nämnd prioriterar 
vilka etappmål nämnden ska bidra till och kompletterar målbeskrivningarna med hur nämnden 
ska arbeta för att målet ska uppnås.

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken riktning 
fullmäktige vill att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad målet innebär, 
varför vi ska sträva mot målet och det förväntade resultatet arbetet ska leda till. Varje nämnd 
prioriterar vilka etappmål nämnden ska bidra till och kompletterar målbeskrivningarna med 
hur nämnden ska arbeta för att målet ska uppnås.

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Kommunövergripande långsiktiga mål

• 2030 har Strömstad 15 000 invånare

• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

En hållbar 
kommun

Attraktivt att  
bo, besöka  
och verka i

Stöd, omsorg  
och  

hemsjukvård 
av hög kvalitet

En erkänt bra 
utbildnings-
verksamhet

Ett attraktivare Strömstad



7

Etappmål 2021-2022

Långsiktiga mål Vad Varför Förväntat resultat

Attraktivt att bo, besöka och  
verka i

Bygg ett hållbart samhälle för 
invånarna i Strömstads kommun 
idag och i morgon.

För att fortsätta utveckla kommunen 
för oss som bor här och för att 
attrahera fler invånare.

1. Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.

2. Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.

3. Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

En erkänt bra 
utbildningsverksamhet

Strömstads 
utbildningsverksamhet ska 
verka för ett lärande för livet 
och att alla ska lyckas i skolan.

För att förbereda för våra barn och 
unga för en bra start i livet och ge 
dem goda möjligheter att förbereda 
sig för vuxenlivet.

1. Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.

2. Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.

3. Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.

4. Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

Stöd, omsorg och hemsjukvård av 
hög kvalitet

Säkerställa goda resultat och 
skapa ett gott liv, hela livet, för 
invånarna i Strömstad.

För att skapa trygghet i livets olika 
skeenden för våra unga och äldre.

1. Nöjda brukare, medarbetare och närstående.

2. Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.

3. Ett ökat utbud av digitala tjänster.

En hållbar kommun Säkra befintliga värden och 
goda, jämställda och jämlika 
livsvillkor, nu och för kommande 
generationer.

För att fortsätta utveckla kommunen 
för oss som bor här och för att 
attrahera fler invånare.

1. Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.

2. Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla 
vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.

3. Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en 
god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.
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Strömstads kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1. Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera verksamheten över 
tiden. 

2. Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att finansiera investe-
ringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt 
fond för strategiska åtgärder.  

3. Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska 
beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Amortering ska minst ske 
enligt avskrivningstakten. 

4. Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 procent 
täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. Finansiering av 
investeringar kan ske genom lån.

5. Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen.

Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning Resultatmål

• Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 
4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjäm-
ning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2021-2024 
är målet minst 4 procent.  
 
Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter 
avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploaterings-
verksamhet.

• Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att 
bolagets överskott ska uppgå till 0,5 procent av bolagens totala 
kapital.  

• Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att 
bolagets överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagens totala 
kapital. 

Balansmål

• Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga  
25 procent. 1

• AB Strömstadslokaler soliditet ska öka med 0,5 procent per år. 

• AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 procent per år.

1 Soliditetsmålet sänks från 27 procent inklusive 
pensionsförpliktelser till 25 procent på grund av förändrad 
redovisningsprincip för exploateringsprojekt som påverkar kommunens egna 
kapital negativt.
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Ekonomisk omvärldsanalys
Det råder stor osäkerhet kring hur den pågående pandemin 
slutligen kommer att påverka kommunens ekonomi. De 
senaste månaderna har inneburit ras i produktion, inkomster 
och sysselsättning i de flesta regioner och länder världen över. 
Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig finns ännu 
inte. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar 
framöver, såväl smittspridning, vårdbehov, smittbegränsande 
åtgärder som ekonomisk-politiska krisinsatser för att 
stabilisera konjunkturen avgör hur stora de negativa 
effekterna blir på samhällsekonomin.

Trots återhämtning bedömer Kommuninvest att 
lågkonjunkturen består till 2023. Ett flerårigt lågt 
resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således 
bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte 
förrän mot slutet av 2023 antas att gapet sluts; det vill 
säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den 
beräknade timpotentialen. Svensk BNP minskar och indexet 
Arbetade Timmar sjunker rekordartat. Det påverkar i sin tur 
skatteintäkterna. Exportindustrins utveckling är därtill sämre 
än förväntat.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

BNP* 2,3 1,3 –4,1 3,3 3,6 3,3

Sysselsättning, 
timmar*

1,8 –0,3 –3,3 1,8 1,2 1,2

Relativ 
arbetslöshet, %

6,3 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6

Timlön, National-
räkenskaperna

2,8 3,9 2,6 2,2 2,7 2,8

Timlön, 
Konjunktur-
lönestatistiken

2,5 2,6 2,3 2,2 2,7 2,8

Inflation, KPIF 2,1 1,7 0,7 1 1,7 2

Inflation, KPI 2 1,8 0,7 1 1,9 2,4

Befolkning, 
15–74 år

0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4

*Kalenderkorrigerat.

Som framgår ovan har corona-pandemin orsakat en allvarlig 
situation både internationellt och i Sverige. Detta drabbar 
sysselsättning och lönesättning hårt och påverkar därmed 
även skatteunderlaget, detta trots de åtgärder som satts in för 
att dämpa effekterna på svensk ekonomi. 

Utveckling av BNP 2018 till 2023 
(Källa: Kommuninvest)



10

stor osäkerhet om hur utträdet ska sluta, fortsatt negativ 
inverkan på näringslivet i såväl Storbritannien som Europa 
befaras.

Parallellt kvarstår handelskonflikten mellan USA och Kina. 
Det är svårt att se någon snar och enkel ”lösning” men 
förhandlingarna fortlöper. Det stundande presidentvalet i USA 
lugnar inte heller marknaden, utan tvärt om.

I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett 
allvarligt problem. Skuldkvoter långt över 60 procent gäller 
för flera av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, 
Frankrike och Italien. Risken är därmed att länder i Europa 
framöver kan komma att tvingas till budgetåtstramningar, 
i värsta fall i ett läge då konjunkturen skulle må bäst av 
expansiv finanspolitik. Inte minst är utvecklingen för Italien 
oroande då landet i år fortsatt förmodas stå på randen till 
recession. Spridningseffekter till andra länder i eurozonen, 
och till andra delar av finansmarknaden, liknande vad som 
skedde under den så kallade eurokrisen är fullt tänkbara.

Uppdrag: Tänka nyskapande i 
välfärden
Den kommunala ekonomin utmanas även av den pågående 
demografiska utvecklingen. Antalet yngre och äldre 
kommuninvånare ökar i snabb takt. Detta sätter i sin tur press 
på kommunens ekonomi och på finansieringen av välfärden. 
För att säkra en god välfärd som möter förväntningar och 
behov behöver kommunen tänka nytt och vara nyskapande i 
hur framtidens välfärdstjänster utformas.

En demografisk faktor som kommer prägla åren fram till 
2030 är att färre ska försörja fler. Gruppen arbetsföra i åldern 

20-64 år kommer inte att varken kunna leverera tillräckligt 
antal arbetade timmar för tillräckliga skatteintäkter, ej heller 
kommer de att kunna tillföra Sverige tillräckligt många händer 
för att klara förestående uppgifter i vård och skola.

I detta perspektiv är digitalisering viktigt. I budget-
propositionen finns förslag om att utöka stödet till 
bredbandsutbyggnad, om att låta delar av en förstärkt 
satsning på primärvården gå till behovsstyrda digitala tjänster 
och bättre samspel mellan digital och fysisk vård. Enligt SKR 
räcker åtgärderna dock inte till för att möta utmaningarna i 
välfärden.

Återhämtning av konjunkturen
Enligt prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
inleds en återhämtning av konjunkturen under andra halvåret 
2020 och 2021. Påverkan på ekonomin fortsätter dock att 
vara stor. Tillväxten av skatteunderlaget 2021 antas bli nästan 
lika låg som under finanskrisens värsta år, 2009. I SKR:s 
scenario för perioden 2022–2024 återfås en konjunkturell 
balans successivt tack vare en stark sysselsättningstillväxt. 
Löneökningarna tilltar visserligen från en låg takt, men 
bedöms bli måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar dock 
till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet 
för de senaste konjunkturcyklerna.

De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring

2019 2020 2021 2022

SKR okt 2,8 1,9 1,5 3,5

SKR okt, underliggande 3,0 2,5 1,8 3,5

Reg sep 2,9 2,0 2,2 3,6

ESV sep 2,7 1,0 1,5 3,8

SKR aug 2,8 2,4 1,3 3,9

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKR.

Andra orosmoln på konjunkturhimlen
Vid sidan av coronakrisen påverkas Sveriges-, kommunernas- 
och Strömstads ekonomi av den ekonomiska utvecklingen 
i omvärlden. Här är läget allt annat än stabilt. I och med 
senareläggningen av Storbritanniens utträdesdatum för Brexit 
undanröjdes ett väntat prekärt läge 2020. Men ännu råder 

Ekonomiska konsekvenser för Strömstad 
av pandemin åren 2020 och 2021
• Realt minskande skatteunderlag  

(SKR uppskattar 1,5 procent för landet)
• Minskade intäkter inom kultur och idrott
• Omställningskostnader inom vård och 

skola
• Värdeminskning i finansiella tillgångar
• Förlorade intäkter hamn, arrenden och 

hyror

Vi vet att det lokala näringslivet påverkas 
oerhört mycket av den stängda gränsen till 
Norge vilket medför en högre arbetslöshet i 
Strömstad än landet i övrigt. Det väntas i sin 
tur påverka kommunens utbetalningar av 
försörjningsstöd och andra sociala kostnader.
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Strömstads utveckling
Befolkning, sysselsättning och näringsliv 
Befolkningstillväxten avtar
Strömstad har under flera år haft en positiv 
befolkningstillväxt. Under år 2018 och 2019 har det 
dock skett ett trendbrott i befolkningsökningen, både för 
Västra götalandsregionen (VGR) som helhet och så även 
för Strömstads kommun. Den senaste prognosen som 
presenterades av VGR i juni 2020 prognosticerade 12 
725 invånare i Strömstads kommun år 2030, vilken är en 
minskning mot tidigare prognos på 14210 invånare 2030. I 
prognosen antas ett negativt invandringsnetto vilket innebär 
att antalet invånare i Strömstad minskar. 

Andelen äldre i befolkningen ökar. Det förväntas leda till att 
försörjningskvoten för Strömstad ökar från 84 år 2020 till 86 
fram till år 2030. Försörjningskvoten beskriver hur många 
individer i åldrarna 0-19 år och över 65 år som det går på 
varje 100 personer i åldrarna 20-64 år. Detta medför att färre 
antal arbetsföra individer ska finansiera samhällsservice för en 
ökad andel unga och äldre.

Enligt den prognostiserade befolkningsutvecklingen kommer 
antalet invånare mellan 0-5 år att minska med 43 barn mellan 
år 2020 och 2021. Invånare mellan 6-19 år kommer att öka 
med 37 personer och antalet invånare över 85 minskar mellan 
2020 och 2021 med 6 personer.
Kommande år kommer enligt prognosen ökningar ske år 2021 
och 2022 för att sedan vara mer stabilt. Prognosen visar även 
på en ökning av antalet invånare över 85 år i kommunen från 
år 2022 och framåt.
Den största skillnaden mot tidigare prognos från VGR är att 
befolkningen mellan 20-64 nu ser ut att minska.

Sysselsättningen minskar
Sysselsättningen i Strömstad har de senaste året legat på höga 
nivåer och arbetslösheten har varit betydligt lägre än för riket 
i allmänhet. Under år 2020 har dock arbetslöshet ökat till följd 
av den stängda gränsen till Norge. 

Befolkningsutveckling och prognos

Försörjningskvot Befolkningsutveckling per ålderskategori basår 2019

Utmaningar för näringslivet
Strömstad står för en lång tradition av entreprenörskap 
med fokus på handel och besöksnäring. Generellt sätt finns 
en sårbarhet till ett ensidigt beroende för en kommun som 
Strömstad där kommunen är största arbetsgivaren.

Fördelen är att det privat näringslivet och den offentliga 
verksamheten har flera beröringspunkter och däri ligger i att 
gemensamt forma framtiden. Pandemin har inneburit stora 
utmaningar för näringslivet i kommunen. En förstärkning av 
kommunens näringslivsfunktion har gjorts under år 2020. 
Näringslivsfunktionen kommer att arbeta för att skapa 
samverkan och samarbete för att gagna utvecklingen, ge 
företagslotsning och stöd till existerande verksamheter 
(ideella och kommersiella) och vara en funktion som leder till 
en breddning av näringslivet. 

Arbetsinsatserna kommer att rikta in sig på expansion av 
befintlig verksamhet och/eller nyetablering i lokalsamhället 
för att skapa tillväxt, ökad attraktionskraft och samhällsnytta. 
De samhällsekonomiska effekterna av pandemin har 
ytterligare förstärkt betydelsen av en koordinerad roll för en 
kraftsamling i rådande situation.
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Finansiell analys

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Resultat före 
extraordinära 
poster/skatter 
och kommunal- 
ekonomisk 
utjämning

4,0% 1,8% 2,0% 1,8% 1,7%

Genomsnittligt 
resultatföre 
extraordinära 
kostnader 
de senaste 
fyra åren/
verksamhetens 
kostnader

4,3% 3,9% 2,4% 1,8%

Den finansiella analysen utgår från fyra 
finansiella aspekter: Det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontroll. 
Målet är att utifrån analysen identifiera eventuella 
finansiella möjligheter och problem.

Resultat – Kapacitet
Skatte- och nettokostnadsutveckling

stärktes inför år 2020. Året som följde innebar merkostnader 
för kommunen för att hantera pandemin och staten tillsköt 
medel i flera omgångar. Inför år 2021 ligger skatteintäkterna, 
enligt senaste prognosen från Sveriges Kommuner och 
Regioner, kvar på samma nivåer men ökningen blir marginell. 
Även för planåren väntas en lägre ökning av skatteintäkterna. 

Vad gäller kommunens kostnadsökningar innebär budgeten 
för år 2021 ökade nettokostnader till följd av satsningar 
på verksamheten, lägre budgeterade färjeintäkter och 
ändrad redovisningsprincip för exploateringsprojekt. Under 
kommande år begränsas utrymmet för kostnadsökningar av 
skatteintäkternas utveckling. 

Årets resultat

resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader 
och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ligga 
mellan 2 procent och 6 procent. På detta sätt kan kommunen 
finansiera sina investeringar utan att öka belåningen och på så 
sätt behålla sitt finansiella handlingsutrymme.

Strömstads kommuns har ett resultatmål 4 procent av skatter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
mätts om ett snitt över fyra år. Budgeten för år 2021 
innebär ett resultat på 1,8 procent. Vid en framskrivning av 
budgeten för planåren som innefattar en succesiv ökning av 
färjeintäkterna ser vi att denna resultatnivå kommer att bestå 
även för planåren.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

När den löpande driften finansierats bör en tillräckligt 
stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna 
finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet 
skattefinansieringsgraden av investeringarna. Redovisas ett 
värde hos nyckeltalet på 100 procent eller mer, innebär det 
att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar 
som genomförts under året. Detta stärker då kommunens 
finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan 
användas till att amortera av kommunens skulder och stärka 
likviditeten.

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Skatter, 
statsbidrag 
och kommunal 
utjämning

836,7 840,9 854,5 869,2 888,2

Skatter, 
statsbidrag 
och kommunal 
utjämning

7,6% 0,5% 1,6% 1,7% 2,2%

Nettokostnader 
skattefinansierad 
vsh

-771,3 -824,2 -835,6 -851,2 -871,0

Nettokostnader 
skattefinansierad 
vsh

6,3% 6,9% 1,4% 1,9% 2,3%

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att 
det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkterna och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Förändringen i modellen för den kommunalekonomiska 
utjämningen gjorde att Strömstads kommuns skatteintäkter 

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Skatte-
finansieringsgrad 
av investeringar

50,0% 62% 95% 111% 215%

Ett mått på balansen mellan de löpande intäkterna och 
kostnaderna är resultat före extraordinära poster. Detta 
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Strömstad har under de senaste åren haft stora 
investeringsvolymer vilket har påverkat kommunens 
soliditet. Även under år 2020 och 2021 beräknas kommunen 
investeringsvolymer uppgå till betydande belopp. 

Risk och kontroll
Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre 
soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. En hög 
soliditet ökar kommunens finansiella handlingsutrymme inför 
framtiden. 

Strömstads kommun har en soliditet som ligger över snittet 
för riket. Soliditeten har dock försämrats sedan år 2016. 
Soliditeten minskar gradvis för budgetåret och planåret 2022 
till följd av att investeringsnivåerna är högre än vad som ryms 
inom det budgeterade resultatet och årets avskrivningar. 
Soliditetsmåttet som även inkluderar kommunens 
pensionsförpliktelser ligger dock mer stabilt då de 
pensionsförpliktelserna som ligger som en ansvarsförbindelse 
minskar för varje år. 

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Soliditet i 
kommun-
koncernen

26,3% 26,6% 26,4% 24,9% 27,5%

Soliditet i 
kommun-
koncernen 
inklusive 
pensions-
åtagande

14,4% 15,7% 16,2% 15,8% 19,1%

Strömstads kommunkoncerns soliditet är lägre än snittet 
för kommuner i Sverige. Kommunkoncernens soliditet 
inklusive pensionsåtaganden är även den lägre än snittet för 
kommuner i Sverige, men här står sig Strömstads kommun 
jämförelsevis bättre.

Kommunkoncernens soliditet inklusive 
pensionsåtaganden

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Soliditet 39,2% 38,2% 38,0% 37,9%

Soliditet inkl 
samtliga 
pensions-
förpliktelser och 
löneskatt

25,2% 25,5% 26,1% 26,6%
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Finansiella rapporter
Resultatbudget Mnkr Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

Verksamhetens intäkter 395,2 298,3 417,2 309,3 419,2 314,2 435,2 326,5 452,8 340,6 467,2 351,2

Verksamhetens kostnader -977,9 -976,3 -1040,7 -1022,0 -1103,6 -1086,5 -1127,7 -1108,2 -1157,8 -1135,9 -1188,5 -1164,3

Avskrivningar -95,1 -47,8 -97,0 -48,4 -98,7 -51,9 -101,3 -53,9 -103,9 -55,9 -106,7 -57,9

Verksamhetens nettokostnader -677,7 -725,7 -720,5 -761,1 -783,1 -824,2 -793,8 -835,6 -808,9 -851,2 -828,0 -871,0

Skatteintäkter inkl slutavräkning skatteintäkter 554,7 554,7 569,8 569,8 564,4 564,4 584,8 584,8 607,7 607,7 629,0 629,0

Generella statsbidrag och utjämning 222,8 222,8 223,4 223,4 276,5 276,5 269,7 269,7 261,5 261,5 259,2 259,2

Verksamhetens resultat 99,7 51,7 72,7 32,1 57,8 16,7 60,7 18,9 60,3 18,0 60,2 17,2

Finansiella intäkter 29,6 29,6 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Finansiella kostnader -38,5 -9,4 -34,5 -5,6 -31,1 -5,2 -27,6 -5,4 -26,5 -5,5 -26,7 -5,7

Resultat efter finansiella poster 90,9 71,9 41,2 29,5 30,2 15,0 36,6 17,0 37,3 16,0 37,0 15,0
Bokslutsdispositioner -2,1 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0 -1,3 0,0 -1,6 0,0 -1,6 0,0

Skatt -4,1 0,0 -3,3 0,0 -4,7 0,0 -6,1 0,0 -6,3 0,0 -6,6 0,0

Årets Resultat 84,8 71,9 36,9 29,5 24,5 15,0 29,2 17,0 29,4 16,0 28,8 15,0
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Kassaflödesanalys mnkr Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

LÖPANDE VERKSAMHET   

Årets resultat 84,8 71,9 36,9 29,5 24,5 15,0 29,2 17,0 29,4 16,0 28,8 15,0

Skattekostnad 6,2 0,0 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering för avskrivningar och nedskrivningar 95,1 47,8 97,0 48,4 98,7 51,9 101,3 53,9 103,9 55,9 106,7 57,9

Justering för realisationsvinst/-förlust 0,0 -3,6 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering för förändring pensionsavsättning 6,2 6,2 30,5 30,5 3,1 3,1 9,8 9,8 7,5 7,5 10,6 10,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -5,0 0,0 97,8 0,0 266,7 -20,5 15,5 0,0 64,6 0,0 317,5 0,0

Medel fr verksamh före förändr rörelsekap 187,3 122,4 262,4 108,4 392,6 49,5 155,8 80,7 205,4 79,4 463,6 83,5

Ökn(-)/minskn(+) förråd 0,2 0,1 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet -1,9 -1,9 -5,0 -5,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -0,3 -4,6 9,8 10,0 -2 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -52,5 -10,9 -128,8 -9,0 -181,1 0,0 -51,5 0,0 -82,4 0,0 -99,9 0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 132,7 105,2 138,4 104,4 209,5 47,5 104,3 80,7 123,0 79,4 363,7 83,5

INVESTERINGAR   

Inköp av materiella tillgångar -236,8 -200,7 -137,2 -115,0 -341,5 -117,5 -74,7 -74,7 -65,0 -65,0 -33,9 -33,9

Avyttrade materiella tillgångar 0,0 0,1 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avyttrade finansiella tillgångar -13,7 -13,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktieägartillskott 0,7 0,0 20,5 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -249,8 -214,3 -116,7 -115,0 -340,1 -117,5 -73,3 -74,7 -63,6 -65,0 -32,5 -33,9
FINANSIERING   

Långfristig upplåning 70,0 50,0 50,0 50,0 140 80,0 40,0 40,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Amortering -10,0 0,0 -30,0 0,0 0 0,0 -25,0 0,0 -45,0 0,0 -45,0 0,0

Förändring övriga långfristiga skulder 26,1 26,1 45,0 45,0 20 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 86,1 76,1 65,0 95,0 160 100,0 35,0 60,0 -20,0 25,0 -25,0 20,0

Årets kassaflöde -31,0 -33,1 86,7 84,4 29,4 30,0 66,0 66,0 39,4 39,4 306,2 69,6

Likvida medel vid årets början 52,4 36,2 21,4 3,1 108,1 87,5 137,5 117,5 203,5 183,5 242,9 222,9

Likvida medel vid årets slut 21,4 3,1 108,1 87,5 137,5 117,5 203,5 183,5 242,9 222,9 549,1 292,5
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Balansbudget mnkr Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader o tekniska anläggn 2360,7 925,8 2375,6 975,0 2646 1078,0 2622,8 1092,1 2577,4 1094,7 2500,5 1066,6

Maskiner och inventarier 55,5 53,4 56,9 55,0 71,2 69,5 77,8 76,2 84,3 82,7 88,4 86,8

Pågående arbeten 93,5 72,1 104,4 75,0 62,5 23,1 52,5 23,1 52,5 23,1 52,5 23,1

Summa materiella anläggningstillgångar: 2509,8 1051,4 2536,9 1105,0 2779,7 1170,6 2753,1 1191,4 2714,2 1200,5 2641,4 1176,5

Finansiella anläggningstillgångar:           
Aktier, andelar, bostadsrätter 7,2 53,2 7,2 53,1 7,2 74,1 7,2 74,1 7,2 74,1 7,2 74,1

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Summa finansiella anläggningstillgångar: 9,1 55,1 9,1 55,0 9,1 76,0 9,1 76,0 9,1 76,0 9,1 76,0

Summa anläggningstillgångar 2518,9 1106,5 2546,0 1160,0 2788,8 1246,6 2762,2 1267,4 2723,3 1276,5 2650,5 1252,5

Omsättningstillgångar           
Förråd 2,1 1,6 2,7 2,0 2,7 2,0 2,7 2,0 2,7 2,0 2,7 2,0

Exploateringsverksamhet 74,3 74,3 75,0 75,0 7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Kortfristiga fordringar 88,3 79,4 68,0 53,0 70 55,0 70,0 55,0 70,0 55,0 70,0 55,0

Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 132,3 132,3 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0

Kortfristiga placeringar 25,6 25,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Kassa och bank 21,4 3,1 108,1 87,5 137,5 117,5 203,5 183,5 242,9 222,9 549,1 292,5

Summa omsättningstillgångar 344,0 316,2 413,8 377,5 377,2 341,5 443,2 407,5 482,6 446,9 788,8 516,5

Summa tillgångar 2863,0 1422,7 2959,8 1537,5 3165,9 1588,1 3205,4 1674,9 3205,8 1723,4 3439,3 1769,0

Eget kapital, avsättningar och skulder           
Eget kapital 786,9 661,4 828,0 674,5 765,0 622 795,6 639,0 826,4 655,0 856,6 670,0

därav årets resultat 84,8 71,9 36,9 29,5 24,5 15,0 29,242 17,0 29,4 16,0 28,8 15,0

Avsättningar           
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 84,3 84,3 93,0 93,0 96,1 96,1 105,9 105,9 113,4 113,4 124 124,0

Uppskjuten skatt 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0

Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 106,0 84,3 114,7 93,0 117,8 96,1 127,6 105,9 135,1 113,4 145,7 124,0
Skulder           

Långfristiga skulder 1715,7 346,0 1779,7 440,0 1939,7 540,0 1974,7 600,0 1954,7 625,0 1929,7 645,0

Kortfristiga skulder 254,3 331,0 237,4 330,0 343,5 330,0 307,5 330 289,7 330 507,3 330

Summa skulder 1970,1 677,0 2017,1 770,0 2283,2 870,0 2282,2 930,0 2244,4 955,0 2437,0 975,0

S:a eget kapital, avsättningar och skulder 2863,0 1422,7 2959,8 1537,5 3166,0 1588,1 3205,4 1674,9 3205,9 1723,4 3439,3 1769,0

Ansvarsförbindelser           
Pensionsförpliktelser 241,4 241,4 231,5 231,5 222,2 222,2 212,4 212,4 205,4 205,4 198,7 198,7

Borgensförbindelser 4,5 1373,8 4,5 1373,8 4,5 1373,8 4,5 1373,8 4,5 1373,8 4,5 1373,8

Soliditet enligt balansräkning 27,5% 46,5% 28,0% 43,9% 24,2% 39,2% 24,8% 38,2% 25,8% 38,0% 24,9% 37,9%

Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser 19,1% 29,5% 20,2% 28,8% 17,1% 25,2% 18,2% 25,5% 19,4% 26,1% 19,1% 26,6%
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Sammandrag investeringsbudget

Mnkr Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Kommunstyrelsen 70,1 3,1 1,2 1,6

Socialnämnden 1,4 2,2 4,7 1,0

Barn- och utbildningsnämnden 4,2 3,3 3,3 3,9

Miljö- och byggnämnden 3,8 3,1 2,3 2,6

Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 33,2 13,8 10,6 9,7

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet 59,3 49,2 42,9 15,1

Totalsumma kommun 172,0 74,7 65,0 33,9

AB Strömstadsbyggen 105,4 77,4 40,9 0,0

AB Strömstadslokaler 107,0 8,0 0,0 0,0

AB StrömstaNet 11,5 5,0 2,9 0,0

AB Strömstads Garagen 0,0 0,0 0,0 0,0

AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalsumma bolag 223,9 90,4 43,8 0,0

   

Totalt Strömstads kommunkoncern 395,9 165,1 108,8 33,9
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Sammandrag exploateringsbudget

Kommunens exploateringsverksamhet drivs av 
mark- och exploateringsavdelning inom tekniska 
nämnden som anskaffar, utvecklar och iordningställer 
kommunal mark för bland annat bostäder och 
verksamheter. 

Detaljplanen för exploateringsprojektet Korsnäs, omfattande 
10 villatomter antogs vid årsskiftet 2019/2020. Detaljplanen 
är överklagad och mark- och miljööverdomstolen har lämnat 
prövningstillstånd. Infrastrukturen kan byggas ut så snart 

Mnkr
Budget 

2021
Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Korsnäs -4,8  1,5  1,5  1,5 

VA-kostnad -1,5  -    -    -   

Gata -3,0  -    -    -   

Råmark+fastighetsbildning -0,3  -    -    -   

Försäljning  -    1,5  1,5  1,5 

Mällbygård  -   -11,0 -11,5  -   
VA-kostnad  -   -3,0 -3,0  -   

Gata  -   -8,0 -8,5  -   

Råmark+fastighetsbildning  -    -    -    -   

Försäljning  -    -    -    -   

Totalsumma -4,8    -9,5    -10,0     1,5    

detaljplanen vunnit laga kraft. Om avgörande kommer under 
hösten 2020, kan byggnation ske under år 2021 och därefter 
försäljning av tomter ske. Budget 2021 innehåller kostnad 
för utbyggnad av hela området. Därutöver har en uppskattad 
intäkt för försäljning av tomter lagts in under planåren.

För exploateringsprojektet Mällbygård har kommunstyrelsen 
i september 2020 beslutat att det inte längre är aktuellt med 
att planlägga för ett särskilt boende. Utredning pågår nu hur 
området vidare ska utvecklas med bland annat hänsyn tagen 
till säkerhetsaspekter kopplade till golfbanan.
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Sammandrag driftbudget

Mnkr
Budget

2020
Verksamhets-

förändringar
Om-

disponeringar
Övriga

justeringar
Tillfälliga 

satsningar
Budget 

2021

Kommunstyrelsen -72,2 -3,8 -2,2 -2,5 -1,0 -81,8

Socialnämnden -257,0 -2,9 0,6 -1,5  -260,8

Barn- och utbildningsnämnden -361,1 -2,9 0,6 -2,4  -365,8

Teknisk nämnd, 
skattefinansierad vsh.

-12,8 -0,9 -23,1 -4,6  -41,3

Miljö- och byggnämnd -31,8 -0,6 0,6 0,1  -31,8

Finansförvaltning -25,3  23,6 -41,1  -42,8

Verksamhetens 
nettokostnad

-760,1 -11,1 0,0 -52,0 -1,0 -824,2

Kommunstyrelsens ram rymmer satsningar på hela 
kommunens personal i form av höjt friskvårdbidrag 
och förbättrad företagshälsovård. Den innehåller även 
omfördelningar av budget inom kommunen som inte 
leder till ökade kostnader för kommunen som helhet 
såsom en gemensam servicefunktion/Kommuncenter. En 
förnyad satsning på kommunens arbete mot näringslivet 
och kompetenshöjande insatser för kommunens anställda 
görs. Medel avsätts även för att arbete med strategisk 
lokalförsörjning vilket förbättrar kommunens lokalutnyttjande. 
Inom ramen finns även en fortsatt förstärkning av 
fritidsverksamheten som beslutades under år 2020.

Socialnämndens ram innefattar bland annat ökat utrymme 
för digitalisering i syfte att kunna fortsätta det arbete som 
påbörjats kring att digitalisera processer. Arbetet fortgår 
även kring att öka möjligheten för digitala lösningar för 
brukare i syfte att öka självständigheten och tryggheten. 
Vidare ökas ramen för att täcka kostnadsökningar inom 
daglig verksamhet samt korttidsvistelse, till följd av fler och 
i högre grad utnyttjade beslut. På grund av bland annat 

ombyggnationen på Beatebergsgården så ökas även ramen 
för att täcka det hyresglapp som uppstått. Då nämnden ser 
ett ökat tryck gällande försörjningsstödet, dels på grund av 
covid-19, så sätts även medel av för detta. Medel avsätts 
också för kostnadsökningar inom externa placeringar 
samt implementationskostnader kopplat till införande av 
framtidens vårdmiljö (FVM).

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2021 innefattar 
en utökad ram till följd av volymökningar i verksamheterna 
samt en förstärkning i form av en ekonomtjänst. Vidare tillförs 
medel för att efterleva lagkraven i skollagen kring särvux. 
Uppräkning har även skett av kostnader för hyror, arvoden 
och övriga kostnader. En tjänst motsvarande 0,6 mnkr ska 
flyttas till Kommuncentret.

Tekniska nämndens ram har justerats genom en 
omdisponering avseende färjeintäkterna som nu budgeteras 
på kommunen centralt. Nämndens ram innefattar även ett 
ökat utrymme för underhåll av kommunens tätortsnära 
skog och ökade hyreskostnader på Mekanikern för flytt av 

verksamheter som idag inryms på TP. Ett tilläggsäskande 
har dessutom gjorts för ökade driftskostnader för 
exploateringsverksamheten på grund av ändrade 
redovisningsprinciper. 

Miljö- och byggnämndens digitalisering och it-utveckling är 
prioriterat. Digitalisering handlar om att använda teknik för 
att förnya, förenkla och förbättra. Det handlar om att erbjuda 
nya och bättre tjänster som är lätta att använda, effektiva 
och pålitliga. För att klara utmaningen med digitalisering 
med en övergång från analoga, manuella system till digitala 
lösningar behöver förvaltningen öka sin digitala kompetens. 
En utökad tjänst med fokus på it-utveckling planeras. Miljö- 
och byggnämnden har tidigare lämnat in ett tilläggsäskande 
med önskemål om att tillsätta extra resurser för digitalt 
utvecklingsarbete vilket i och med denna budget tillgodoses.
Samtidigt har en tjänst flyttats från miljö- och 
byggförvaltningen  till kommuncentret och förvaltningen 
måste vara med och bygga upp och kvalitetssäkra 
kommuncentrets kompetens med fokus på gränssnittet mot 
miljö- och bygg.

Finansförvaltningens övriga justeringar avser främst 
ökade kostnader för 2020 och 2021 års lönerevision där 
finansförvaltningen budgeterar hela kommunens förväntade 
löneökning exklusive förtroendevalda som budgeteras 
per förvaltning. Från år 2021 budgeteras färjeintäkterna 
på finansförvaltningen istället för på tekniska nämnden. 
Rådande läge med stängda gränser mot Norge innebär att en 
nedjustering har gjorts av budgeten för färjeintäkter. Högre 
kostnader budgeteras för förändring av pensionsavsättningar 
samt för högre pensionsutbetalningar. En central pott för 
utvecklingsmedel finns budgeterad på finansverksamheten 
samt hyresökning i samband med ombyggnation.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Kent Hansson
Förvaltningschef: Mats Brocker

God kvalitet i det verksamhetsnära stödet till förvaltningarna är fokus för kommunledningsförvaltningen. Påbörjade utvecklingsarbeten ska slutföras och ökat fokus ska 
läggas på uppföljning och analys. Kvalitetsarbetet genom Kommunkompassen kommer att ge vägledning avseende behov av kommande insatser. Avseende vårt externa 
uppdrag är det stort fokus på samverkan med det lokala näringslivet - kommunen behöver medverka till ett rejält omtag i arbetet med att skapa förutsättningar för att 
bredda och bättre balansera näringslivet och skapa nya arbetstillfällen.

Den samlade näringslivsstrategin förnyas under 2020 och kommer att inriktas mot uppdraget ovan. Nya samarbetsformer, upprättande av företagscentra samt 
marknadsföring av exploaterbar mark liksom satsning på marina näringar är viktiga inslag. Utvecklingsarbetet med destination Strömstad behöver hållas ihop och 
utvecklas för besökare och företagande med ambitionen att bidra till ett attraktivare Strömstad.  

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024
Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen driver och stöttar det strategiska 
arbetet inom kommunal utveckling och hållbar 
samhällsutveckling. Enheten omfattar översiktsplanering, 
miljö, näringsliv, samordning digitalisering, fritid, folkhälsa 
och kultur. Kulturverksamheten omfattar kulturhus, 
Lokstallet som regionalt konstfäste och föreningsdriven 
kultur. Fritidsverksamheten utgörs av fritidsgård, ansvar för 
bland annat aktivitetshallen samt annan fritidsverksamhet 
i samverkan med föreningslivet. I enheten ingår också ett 
ansvar för kontakter och samråd avseende kollektivtrafiken, 
dess framtida planering samt ansvara för underlag inför 
politiska beslut om kollektivtrafikens utveckling. Inom 
avdelningen finns dessutom en funktion med ansvar för 
det strategiska miljöarbetet (25 procent tjänst sedan 
minskning i omfattning under 2019). Kommunens 
krisberedskapssamordnare och säkerhetsskyddschef ligger 
formellt direkt under kommunfullmäktige men tillhör 
arbetsgruppen utvecklingsavdelningen.

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen 
av styrdokument i form av planer, strategier, program, 
policys, riktlinjer och rutiner inom dessa ansvarsområden. 
Ett stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen är 
kvalitetsutveckling, som sker genom dels personlig service 
och dels med hjälp av digitala verktyg.

Verksamheten under år 2021
Utvecklingsavdelningens arbete under 2021 kommer 
att fokusera på ett attraktivare Strömstad och en hållbar 
kommun. Under 2021 ska den strategi för agenda 2030 
som antagits under 2020 implementeras i nämnder och 
förvaltningar. Barnrättsperspektivet ska stärkas, vi ska arbeta 
för en god och jämlik hälsa, ökad digitalisering och mot 
målen att attrahera fler invånare och bli en fossiloberoende 
kommun.

Ett prioriterat målområde i Strömstad kommuns folkhälsoplan 
är delaktighet och inflytande. Delaktighet och dialog med 
invånare är en viktig faktor för social hållbarhet och god 
folkhälsa. Transparens och öppenhet är en viktig del, men 
även utveckling av nya kanaler och metod för dialog skapar 

förutsättningar för fler att delta i kommunens verksamheter 
och i politiska beslut. 2021 ska en ny metodbank för 
medborgardialog öppnas för ledamöter och tjänstemän.

Arbetet med e-tjänsteplattformen fortsätter. Under 
2021 förväntas förutsättningar för e-underskrifter finnas 
på plats. Detta bidrar till högre säkerhet och minskad 
pappershantering. Säker digital kommunikation (SDK) som 
handlar om informationsutbyte mellan offentlig sektor på ett 
säkert och standardiserat sätt, kommer att påbörjas under 
året. 

En del i arbetet mot en fossiloberoende kommun är att skapa 
förutsättningar för att snabbladdning och normalladdning 
på kommunala parkeringsplatser som drivs av privata bolag 
ska komma på plats. Bevaka och uppmuntra byte till icke 
fossildrivna fordon och maskiner i kommunal verksamhet 
samt bevaka och uppmuntra till krav på fossilfrihet i 
upphandlingar ingår också i arbetet mot en fossiloberoende 
kommun. Strömstads kommun ska fortsatt minska utsläpp 
till följd av tjänsteresor genom fler digitala möten och större 
användning av kollektiva resor samt cykling.
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Översiktsplanerare kommer att medverka och samordna 
arbetet med bostadsförsörjningsplan och naturvårdsplan. 
Efter vissa justeringar beräknas den fördjupade 
översiktsplanen för Strömstad-Skee bli klar för antagande runt 
årsskiftet 2020/2021. 

Under 2021 fortsätter utvecklingen av kulturhuset som ett 
nav och mötesplats för Strömstadsbor och besökare. Winter 
Word Festival arrangeras i mitten av februari. Konsthallen 
Lokstallet planerar sin säsong från i slutet av april till i början 
av oktober. Stödet till föreningar i och form av arrangörsbidrag 
och föreningsbidrag och dialog fortsätter. 

För att kunna bedriva verksamhet i samma omfattning 
som tidigare år har fritidsverksamheten behov av att 
konvertera nystartsjobb och arbetsträningspersonal till 
ordinarie personal. Verksamheten fortsätter att utvecklas 
med delaktighet och inflytande från ungdomarna. Under 
2021 kommer arbetet med Strömstadsandan att återupptas 
tillsammans med föreningslivet, en gemensam värdegrund 
för alla inom kommunen som arbetar med och för barn och 
unga. Inom ramen för friluftslivet finns en plan för underhåll 
och arbete under året.

Krisberedskapsarbetet och civilt försvar bedrivs i enlighet 
med de överenskommelser som görs mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och 
regioner.

Plan för år 2022-2024
Arbete utifrån strategi agenda 2030 med fokus på en attraktiv 
och hållbar kommun. 

Efter det ordinarie valet 11 september 2022 ska kravet på 
kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas. 
Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits 

senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter 
aktualitetsprövningen. Planeringsstrategin ska fortsättningsvis 
tas fram under första halvan av perioden mellan två ordinarie 
val.

Utvecklingen inom kulturområdet kommer att fortgå inom 
ramen för uppdraget. De ekonomiska förutsättningar som 
finns för Lokstallet idag gör dock att det är svårt att fortsätta 
utveckla och förbättra verksamheten. 

Under 2022 kommer personal behöva anställas ihop med 
arbetsmarknadsenheten för arbete med friluftsliv. Fortsatt 
utvecklingsarbete för digitalisering gällande e-tjänster och 
eget utrymme/mina sidor som skapar nytta för privatpersoner 
och företag. Säker digital kommunikation (SDK) och Mina 
meddelanden med mer fokus på det senare. Öppna data 
där samverkansprojektet planeras vidare och insatser 
kommer behöva göras i kommunen i form av utveckling och 
anpassning.

Avdelning för kansli och kommunikation
Avdelningen ansvarar för kommunens webbplats, intranät 
och officiella kanaler i sociala medier. Vid avdelningen finns 
också kommunstyrelsens kansli med ansvar för beredning 
till kommunstyrelsen och fullmäktige, registrering/diarium 
och arkivering, vaktmästeri och posthantering stadshus, 
tillgänglighetssamordnare och funktion för växeltelefoni/
kommuncenter. Avdelningen har ett övergripande ansvar för 
medborgardialog och svarar för internt, administrativt stöd 
i fråga om ärendehantering, juridik, informationshantering/
dataskydd och arkivering.

Strategiskt kommunikationsarbete sker med fokus på målet 
om en attraktiv kommun och förbättrad service för invånare 
och företag. Stöd till kärnverksamheterna, god service för 
invånare och förtag samt aktivering av varumärkesstrategi 

med kommunikationsplattform för kommunens tre 
utvecklingsperspektiv; servicegivare, arbetsgivare och 
platsutvecklare är viktiga fokusområden.

Verksamheten år 2021 
Etablering av en gemensam servicefunktion (Kommuncenter), 
utveckling av e-tjänster, övergång till e-arkiv och annan 
e-förvaltning är de största, planerade utvecklingsarbetena 
2021. Ett utökat Kommuncenter ska avlasta verksamheterna 
och erbjuda god och jämn service till invånare och företag. 
Funktionen samarbetar med övriga mottagningsfunktioner 
för god service. Tillsammans med bättre synpunktshantering, 
planerad kommunikation och metodbank för 
medborgardialog skapar Kommuncenter även förutsättningar 
för ökad insyn och delaktighet i kommunens verksamhet. 

Kansliets arbete följer i stort den politiska årscykeln. Under 
året planeras ett tiotal sammanträden i kommunfullmäktige 
och lika många i kommunstyrelsen. Som ett led i kommunens 
demokratiarbete är dessa öppna för allmänheten, 
fullmäktigemötena sänds även direkt via stromstad.se. 
Avdelningens jurist samt informationssäkerhetssamordnaren 
ger stöd till alla förvaltningar utifrån behov. Bedömningen 
är att efterfrågan på stöd i främst personuppgiftshantering, 
dokumenthantering, informationssäkerhet samt juridisk 
rådgivning fortsatt kommer att vara stor. Efterfrågan kommer 
även från de kommunala bolagen. Året innebär också 
förberedelser för allmänna val år 2022.

Kommunikationsstödet följer kärnverksamheternas behov. 
Prioriterade områden för stöd 2021 är även genomförande 
av strategi för Agenda 2030, rekrytering av nya medarbetare, 
kommunikationsplattform för varumärket Strömstad 
och kommunikationsstrategi för Strömstad gymnasium. 
Avdelningen deltar även i en rad krisövningar och 
utvecklar rutiner för god kriskommunikation. En revision 
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av reglerna för närvaro i sociala medier behöver göras och 
utbildningar genomföras. En allmänt ökad efterfrågan från 
verksamheterna, produktion av e-tjänster samt anpassning 
av all rörlig bild och annan webbbaserad kommunikation till 
ny lag om digital tillgänglighet sätter dock press på befintlig 
kommunikationsresurs. 

Plan för år 2022-2024
Inriktning i Vision 2030, etappmål för ökad attraktivitet, 
kärnverksamheternas behov samt nya regleringar väntas 
fortsätta att forma verksamheten under perioden. 
Genomförande av allmänna val 2022 behöver ges prioritet.

Arbete för enhetlig och digital informations- och 
ärendehantering fortsätter för god kvalitet i 
ärendehanteringen och uppfyllnad av lagkrav på tillgänglighet, 
personuppgiftshantering och arkivering. Övergång till e-arkiv 
är ett flerårigt arbete med omfattande behov av stöd från 
kommunledningsförvaltningen gentemot andra förvaltningar. 
Många års digitala handlingar behöver styras mot 
slutförvaring enligt Arkivlagen och rekrytering av en arkivarie 
behöver övervägas. Anslutning av ärendehanteringssystem till 
e-arkiv inom kommunen följer den med 14 andra kommuner 
gemensamma införandeplanen för ”E-arkiv Väst”.  Samarbete 
med näringslivet för platsutveckling och etablering av ny 
inriktning för turistbyråverksamheten förväntas fortsätta 
under perioden.

Hr-avdelningen
Hr-avdelningen har en stödjande, styrande och uppföljande 
roll för koncernövergripande, Hr-relaterade frågor samt 
ansvarar för upprättandet och uppdateringen av kommunens 
alla styrdokument i form av planer, strategier, policys, riktlinjer 
och rutiner inom hr-området. Avdelningen ska aktivt främja 
en lönepolitik och en lönerörelse som leder till goda insatser 
och engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse.

Avdelningen ansvarar för det övergripande arbetsmiljöarbetet 
samt genomförandet av kollektivavtal och övergripande 
förhandlingar på lokal nivå. Uppdraget omfattar all 
hr-relaterad administration såsom anställningar, 
löneutbetalningar, pensioner, och ersättningar.

Verksamheten under år 2021
Att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning inom 
kommunens personalintensiva verksamheter är av avgörande 
betydelse för att uppnå kommunens övergripande mål. 
Under 2021 kommer hr-avdelningen arbeta med Strömstads 
kommuns arbetsgivarvarumärke som är viktig för att kunna 
säkerställa en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. 
Detta är grundläggande för att strategiskt kunna attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens i organisationen. 
Arbetsgivarvarumärket är en tydlig och gemensam idé om vad 
Strömstads kommun står för som arbetsgivare.

Arbetsmiljö och friskvård är områden som är prioriterade 
och som är av stor betydelse för målsättningen att vara 
en attraktiv arbetsgivare, sänka sjuktalen samt att säkra 
kompetensförsörjningen. När det gäller friskvård planeras 
att i samband med det ökade friskvårdsbidraget genomföra 
en eller flera inspirationstillfällen för att locka fler till en 
aktiv fritid. Under 2020 har kommunen ingått ett avtal med 
Avonova när det gäller företagshälsovård. Hr-avdelningen 
arbetar övergripande med kommunövergripande insatser 
samt är råd och stöd till organisationens chefer när det gäller 
insatser på enhets eller individnivå.

Plan för år 2022-2024
På längre sikt så finns en övergripande planering för 
kompetensförsörjningsinsatser främst inom skolområdet. Det 
finns ett partsgemensamt arbete som innefattar insatser när 
det gäller arbetsmiljö, arbetstid samt rekryteringsinsatser när 
det gäller lärare. 
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Under 2020 har kommunen genomfört en nystart i 
ekonomisystemet och byggt upp systemet från grunden 
för att säkerställa att alla processer och flöden är rätt 
kodade och placerade. Samtidigt har vi tagit i bruk de sista 
uppdateringarna från systemleverantören. Under 2021 
ska vi dra nytta av det nya systemet med målet om att 
reducera manuellt arbete och få färre felkällor och manuella 
korrigeringar.

Utveckling av befintliga system för stöd till verksamheten 
och kommunens leverantörer fortsätter. Målsättningen, 
som kommer definieras i exakta värden, är att minska 
pappersflödet till förmån för digitala tjänster såsom e-handel 
och andra e-tjänster.

Marknadsplats är ett e-handelssystem som syftar till att 
underlätta köp från våra avtalsleverantörer. Under 2020 
fördubblades antalet leverantörer i e-handelssystemet och 
under 2021 kommer detta arbete att utökas och prioriteras. 
Det väntas medföra lägre inköpskostnader och mindre 
administrativ hantering.

En uppgradering av kommunens beslutsstödsystem till 
verksamhetschefer, Hypergene, startas upp under hösten 
2020 och kommer under 2021 att ge kommunen en 
modern och mindre investeringskrävande moln-lösning. 
Samtidigt kommer nämnderna få ett bättre verktyg till 
budget och prognosuppföljning, verksamhetsplanering, 
verksamhetsrapportering och möjlighet att lägga upp 
årshjul. Projektet har också som mål att erbjuda bättre 
styrningsverktyg för personalkostnader, som är kommunens 
enskild största utgiftspost.

Plan för år 2022-2024
Externa analyser visar att Strömstads kommun har god 
kontroll på sin ekonomi och förbättrat den över de sista åren. 
Det betyder inte att det finns saker att utveckla också på detta 
område. 

Strömstads kommun behöver stärka sitt finansiella utrymme 
och ekonomiavdelningen behöver därför utveckla bättre 
modeller för internbank och likviditetsstyrning, samt stärka 
finans- och låneförvaltningen. Detta kräver att det långsiktiga 
arbete som redan startats fortsätter med stöd i finansiella 
styrdokument och långsiktig ekonomisk planering.
Införandet av fler digitala tjänster kommer medföra mindre 
administrativt arbete och bättre kvalité på leveranser till 
våra invånare också inom ekonomiområdet. Därför kommer 
ekonomiavdelningen vara aktiva och engagerade och kommer 
erbjuda stöd till förvaltningarna i utvecklingen av digitala 
tjänster.

It-enheten
It-enheten har det samlade ansvaret för att identifiera, 
planera, genomföra och följa upp utvecklingsarbetet inom 
it-området. It-enheten ansvarar för drift och support för 
all it-utrustning, device, serverar, nätverk, it-infrastruktur, 
användarkonto samt it-samordning för barn- och 
utbildningsförvaltningen. It-enheten har också ansvaret för 
teknisk drift och ekonomi för kommunens telefonväxel.

It-enheten har en central roll i kommunens 
digitaliseringsarbete. Både genom att säkerställa en adekvat 
plattform och infrastruktur för digitaliseringen samt att stödja 
digitaliseringssamordnaren och verksamheterna i deras 
digitalisering.

Verksamheten under år 2021
Under 2021 kommer arbetet att fokuseras på att förbättra 
säkerheten på olika sätt i kommunens it-plattform. 

Vi kommer bland annat att utveckla kommunens identitets- 
och behörighetsstruktur (Meta-katalog) för att upprätthålla 
säkerhet och lagkrav, exempelvis GDPR och NIS-direktivet som 
ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, 
samt möjlighet att automatisera mera.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättandet av förslag till 
budget, månads- delårs- och årsbokslut, finansförvaltning 
samt inköp och upphandling. Avdelningen ansvarar för att få 
till en säker penninghantering i hela kommunen, genomföra 
leverantörskontroll och föra kontroll med all fakturering och 
betalningsuppföljning. 

Avdelningen ansvarar för utveckling av kommunens 
ekonomistyrning med tydliga och mätbara mål som visar hur 
de finansiella målen om god ekonomisk hushållning uppnås. 
Avdelningen utgör även ett stöd till verksamhetsansvariga i 
uppföljningen av mål- och styrtal som fastställs i kommunens 
budget.

Uppdraget omfattar all ekonomirelaterad administration 
såsom redovisning, statistikinsamling, budgetuppföljning, 
internkontroll, upphandling och försäkringar.

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen 
av kommunens alla styrdokument i form av planer, strategier, 
policys, riktlinjer och rutiner inom ekonomiområdet. Arbetet 
ska ske i enlighet med kommunens fastställda vision, mål 
och strategier samt gällande lagar, relaterade styrdokument, 
policys och rutiner.

Avdelningen med sina tretton anställda, följer upp samtliga 
verksamheter inom kommunen och budgeterar och redovisar 
också på koncernnivå.

Verksamheten under år 2021
Avdelningen har genom 2020 jobbat med att ta fram en 
ny finanspolicy som gör att vi under 2021 kan etablera en 
bättre praxis för riskhantering och skuldförvaltning och 
fortsätta arbetet med ytterligare följa upp kommunal- och 
redovisningslagens krav till att betrakta den kommunala 
ekonomin ut ifrån ett koncernperspektiv. 
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Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

KOMMUNSTYRELSEN
Kopieringsapparater och 
scanner

0,1 0,1 0,1 0,1

Kultur - Konstnärlig utsmyckning 0,2 0,2 0,2 0,2

Medborgarrelaterad 
e-förvaltning, utveckling

0,2 0,1 0,1 0,1

Digitalisering 0,2 0,2 0,2 0,2

E-arkiv och integrationer 0,2 0,2 0,1 0,1

Ärendehanteringssystem 0,2 0,2 0,1 0,1

META katalog 0,5 0,0 0,0 0,0

Disklagring Datacore 0,0 0,0 0,0 0,4

Server SAN Datacore 0,0 0,6 0,0 0,0

Två servrar till virtuella 
serverfarmen

0,0 0,4 0,0 0,0

IT - Förbrukningsinventarier och 
utveckling

0,2 0,2 0,2 0,2

Systemutveckling centrala 
system 

1,3 0,0 0,0 0,0

Projektuppföljningsystem 0,4 0,0 0,0 0,0

Verksamhetsmoduler 
beslutsstöd

0,8 0,0 0,0 0,0

Utbyte av accesspunkter 
(reinvestering utbytesplan)

0,3 0,3 0,0 0,0

Nätsäkerhet 0,2 0,2 0,2 0,2

Brandvägg 0,0 0,4 0,0 0,0

Scen plagen 0,3 0,0 0,0 0,0

Pilen 5 10.0 0,0 0,0 0,0

Förvärv Pilen 5 55,0 0,0 0,0 0,0

Summa: 70,1 3,1 1,2 1,6

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 0,0 0,0 0,0
Bidrag 6,3 3,0 3,0

Övriga intäkter 8,4 7,4 7,4

Summa Intäkter 14,8 10,4 10,4

Kostnader (-)
Personalomkostnader -41,4 -41,3 -45,1

Lokalkostnader -13,8 -15,3 -15,5

Övriga driftkostnader -28,8 -23,3 -27,4

Kapitalkostnader -3,7 -3,8 -3,6

Summa kostnader -87,7 -83,5 -91,6

Utfall -72,9 -73,2 -81,2
Budgetram -73,0 -73,2 -81,2
Avvikelse 0,1 0,0 0,0

Äskande budgetdialog 
september

 -0,5

Budgetram -73,0 -73,2 -81,7

Det kommer ske en utveckling av kommunens trådlösa nät i 
kommunens lokaler. Det är först och främst i våra skolor som 
behovet finns av snabbare och säkrare utrustning. 
Under året kommer det att påbörjas en planering för en 
plattform för säker autentisering mot digitala verktyg i form av 
elektroniskt tjänste-ID och e-underskrifter.

Det finns ett stort behov av att kunna kommunicera säkert 
med andra offentliga organisationer exempelvis Västra 
Götalandsregionen, Polisen med flera. INERA erbjuder SDK 
(säker digital kommunikation).

Vi kommer att förbereda och implementera Microsoft 365. 
Det kommer att modernisera it-plattformen, bland annat 
underlätta för de som har behov att planera och samverka 
med andra personer inom och utanför organisationen. 
Det är ett omfattande projekt som kommer att beröra hela 
organisationen.

Ökat hot från omvärld och nya lagstiftningar gör att 
logghantering behöver ses över.

Plan för år 2022-2024
Fortsatt utveckling av drift och service genom olika digitala 
tjänster, både internt och till våra kommuninvånare. Vidare  
fortsätter effektiviseringsarbetet av processer med stora 
inslag av manuellt arbete.
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Socialnämnden
Ordförande: Pia Tysklind
Förvaltningschef: Helena Lilliebjelke

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024

Förvaltningsledningskontoret
Förvaltningskontoret arbetar med att ge professionellt 
samordnat stöd till förvaltningens verksamheter. Det innebär 
bland annat ledningsstöd till chefer, ledningsgrupper och 
att samordna och driva förvaltningens utvecklings- och 
kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv samt ansvara för 
förvaltningsgemensamma uppgifter.

Kontoret arbetar även med it-support, kvalitetssäkring 
av intern ekonomisk redovisning, utredningsuppdrag, 
upphandling, dokument- och ärendehantering och bereder 
och stödjer det politiska arbetet. Förvaltningen driver samt 
är processägare för viktiga utvecklingsområden, till exempel 
digitalisering.

Verksamheten under år 2021
Förvaltningsledningskontoret kommer fortsätta att stödja 
verksamheterna i att hitta effektiva lösningar som möter 
brukarnas behov framöver och ger medarbetarna en hållbar 
arbetsmiljö. 

Under år 2020 genomfördes pilottester av digital tillsyn, 
taligenkänning, VR-glasögon, smarta duschar och toaletter 
som kommer att utvärderas och utifrån resultatet potentiellt 
bli mer tydliga inslag i verksamheten. Under året genomförs 
förstudier av digitala medicingivare, digitala matinköp för 
brukare och digitala möten. Det finns ytterligare tjänster och 
produkter som kan komma att testas under 2021. Gällande 
den digitala transformationen kommer huvudfokus ligga 
på att fortsätta skapa fler mobila och digitala arbetsplatser 
för förvaltningens baspersonal. Detta sker i form av ett 
breddinförande av ett mobilt verksamhetssystem och digitala 
signeringslistor som medarbetare kan använda med plattor 
eller mobiler. Med detta som grund kommer insatser göras 
för ytterligare utveckling där digitalisering står i fokus. Det 
finns fortsatt behov av kompetenshöjande insatser då både 
Teams, Office365 och flera andra digitala arbetssätt ställer 
andra typer av kompetenskrav på medarbetare.

De insatser som ges av den kommunala hälso- och sjukvården 
förändras och patienterna har större och mer komplexa 
vårdbehov. Verksamheten behöver fortsatt arbeta med 
organisering av arbetssätt och bemanning för att tillgodose 
patienternas behov. Verksamhetens kvalitetsarbete avseende 
dokumentation, vårdplaner och uppföljning behöver fortsätta.

Socialförvaltningen kommer att vara en del i att organisera 
och implementera framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) i kommunen. FVM är ett samarbete mellan Västra 
Götalandsregisonen (VGR), privata vårdgivare med avtal med 
VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Målet är att 
tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö 
som ska möta behov och krav i nutid och framtid. Det innebär 
att all hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig 
för de som behöver den, både medarbetare i hälso- och 
sjukvården, patienter och invånare.

Integrationsarbetet kräver en fortsatt aktiv 
omvärldsbevakning för att möjliggöra att rätt insats i rätt tid 
av rätt aktör görs även i fortsättning utifrån en helhetssyn. 
Samverkan är ett ansvarsfullt sätt att nyttja våra gemensamma 
resurser på för att ge individerna möjlighet till en effektiv 
etablering. Ett fokusområde för kommande år är att inkludera 
de personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Plan för åren 2022-2024
• Anpassning till förändrade ekonomiska och samhälleliga 

förutsättningar.

• Fortsatt arbete med att digitalisera verksamheterna i syfte 
att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra kommun-
invånare.

Socialnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge stöd, service och ansvara för myndighetsutövning. Nämnden har 
ett särskilt ansvar för barn. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
bostadsanpassning samt färdtjänst. Socialnämnden ansvarar också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, kommunanvisade flyktingar med 
uppehållstillstånd liksom för övrig integration. Arbetet styrs till största delen av Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
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• Arbeta med kompetensförsörjning för att motsvara brukar-
nas behov och vara en attraktiv arbetsgivare.

• Planera för nytt särskilt boende.

• Fortsatt samverkansarbete tillsammans med de kommuna-
la lokal- och bostadsbolagen

• gällande våra behov av lokaler och bostäder.

Insatser i hemmet och bemanning 
Inom området utförs insatser inom flera områden riktade till 
vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten består 
av fem enheter:

• Hemtjänst

• Korttidsvård

• Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktpersoner LSS

• Boendestöd

• Bemanning  – ansvar för bemanningsprocesser, centra-
liserat schema, korttidsrekrytering, vakanssättning för 
socialförvaltningens verkställighet samt delar av barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Verksamheten under år 2021
Arbetet med optimerad bemanning kommer att fortsätta 
utifrån det lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid” och utifrån 
verksamheternas behov för socialförvaltningen samt delar 
av barn- och utbildningsförvaltningen. Implementering av 
dessa bemanningsprocesser har påbörjats och kommer 
att fortsätta. Dessa innebär en annan form av logistik för 
personalplanering där fast anställd personal täcker vakanser 
i verksamheterna för att kunna erbjudas heltid och bedriva 
arbetet mer effektivt. Detta är också ett led i att täcka vårt 
rekryteringsbehov gällande omsorgspersonal. Relaterat till 
förändrade förutsättningar på grund av pandemin Covid-19 så 
ser förvaltningen att detta arbete kan behöva justeras.

Planering av förändrad process i schemaläggning för 
förvaltningen genom centraliserade scheman.

Arbete med att minska sjukfrånvaron genom bland annat 
utbildning i hur man hanterar hot och våld i verksamheterna, 
lyftteknik och systematiskt rehabiliteringsarbete samt arbete 
med hållbara scheman är fortsatt pågående. Fortsatt arbete 
med arbetsmiljöfrågor och samverkan internt och externt.

Två metodstödjare finns för kvalitetsutveckling och metodstöd 
samt handledning för områdena. Det finns även en 
bemanningsspecialist som arbetar med bemanningsprocesser 
samt analys och uppföljning i team med hr och controller.
Professionell praktisk planering (PPP) implementeras fortsatt.

Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC) 
kommer att fortsätta med fokus på förhållningssätt, 
arbetssätt, metod samt ny modul i verksamhetssystem. 
Fortsatt arbete med social dokumentation 
professionell praktisk planering och implementering av 
värdegrundsarbetet.

Plan för åren 2022-2024
• Kommunerna förväntas få ett större ansvar för hemtagning 

av personer från sjukhus med anledning av den nya beta-
lansvarslagen, vilket kan påverka HSL-uppgifterna för till 
exempel hemtjänst och korttid. Patienterna har större och 
mer komplexa vårdbehov. Insatserna ökar i den kommu-
nala hemsjukvården samt hos hemtjänst och korttidsverk-
samhet.

• Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC) 
kommer att fortsätta under 2022-2024. 

• Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer 
vara en del av arbetet i framtiden, främst som ett stöd i 
arbetet. 

• Arbete med och implementering av Titulatur och kompe-
tens inom området med tre nivåer.

• Satsning inom socialförvaltningens verkställighet att höja 
kompetensen på tillsvidareanställd personal till motsvaran-
de undersköterskenivå eller likvärdig genom uppdragsut-
bildning samt äldreomsorgslyftet. 

• Arbete med integration och språkträning genom bland 
annat olika former av arbeten inom omsorg och LSS. 

• Behov av kompetensutveckling anpassad för stora perso-
nalgrupper, för att möta kraven från Socialstyrelsen och 
för att säkerställa en trygg och säker vård. Arbete med 
rekrytering av personal med rätt kompetens för området 
– stort behov av personal inom hemsjukvård, rehab samt 
undersköterskor. Intern och extern utbildning utifrån verk-
samheternas skiftande behov.

Boende och Daglig verksamhet
Boende och Daglig verksamhet utför insatser inom 
flera områden riktade till barn och vuxna främst enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten består av åtta 
enheter:

• Boende LSS som består av två servicebostäder och en 
gruppbostad

• Insatser LSS som består av sysselsättning LSS (Daglig verk-
samhet) och SoL samt korttidsboende/korttidsvistelse för 
barn och unga enligt LSS

• SÄBO fem enheter: Solbogården Syd, Solbogården Norr, 
Beatebergsgården, Rosen/Aprikosen & Össby samt Jägaren

• Boende ensamkommande består idag av ett stödboende 
för ungdomar 16-21 år, främst ensamkommande barn.

Verksamheten under år 2021
Arbetet med optimerad bemanning kommer att fortsätta 
utifrån det lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid” och 
utifrån verksamheternas behov. Relaterat till förändrade 
förutsättningar på grund av pandemin Covid-19 så ser 
förvaltningen att detta arbete kan behöva justeras. 
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Bemanningsprocesserna som implementeras innebär 
en annan form av logistik för personalplanering där fast 
anställd personal täcker vakanser i verksamheterna för att 
kunna erbjudas heltid och bedriva arbetet mer effektivt. 
Detta är också ett led i att täcka vårt rekryteringsbehov 
gällande omsorgspersonal. Planering av förändrad process 
i schemaläggning för förvaltningen genom centraliserade 
scheman. Arbetet med att samordna administrativa resurser 
för att effektivisera schemaplanering och korttidsrekrytering 
fortsätter under 2021.

Under 2020-2021 har statliga medel tillförts för 
utbildningsinsats riktad till visstidsanställd personal inom 
äldreomsorgen. De personer som påbörjat utbildning kommer 
fortsätta under 2021.

Under hösten 2020 påbörjas en kvalitetshöjande 
utbildningsinsats riktad till förvaltningens 
demensverksamheter där målet är att stjärnmärka alla 
enheter enligt Svenskt Demenscentrums framtagna modell.

LSS området har under 2020 haft en 50 procent tjänst som 
metodstödjare och målet är att denna tjänst skall kunna 
fortsätta under 2021 för att höja kvalitet i insatserna, arbeta 
fram en kompetensplan samt säkra att rutiner finns på plats 
för alla delar i verksamheten.

Utredning av boendelösningar för personer inom 
socialpsykiatri genomförs 2020-2021 med mål att erbjuda 
insatser inom kommunens regi från 2022. Utredning av 
stödboende för unga vuxna och eventuell samverkan med 
annan kommun.

Arbetet med att minska sjukfrånvaro och kvalitetssäkra 
rehabiliteringskedjan kommer med stöd av HR fortsatt vara 
ett prioriterat område.

Implementeringen av IBIC kommer att fortsätta med 
fokus på förhållningssätt, arbetssätt, metod samt ny 
modul i verksamhetssystem. Fortsatt arbete med social 
dokumentation, professionell praktisk planering och 
implementering av värdegrundsarbetet.

Plan för åren 2022-2024
• Implementeringen av IBIC kommer att fortsätta under 

2022-2024. 

• Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer 
vara en viktig del av arbetet i framtiden, främst som ett 
stöd i arbetet. 

• Fortsatt omställning av befintliga boenden för att tillgo-
dose behov av handikappanpassning i samband med att 
boende blir äldre. 

• Satsningen på att höja kompetensen på tillsvidareanställd 
personal inom förvaltningens verkställighet till motsvaran-
de undersköterskenivå eller likvärdig mellan 2019-2021 
genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet skall, i 
mån av att medel kan säkras, fortsätta under 2022-2024. 

• Fortsatta förändringar av boende för ensamkommande 
kommer att ske under 2022-2024 för att anpassa till 
successivt minskande antal kommunplacerade ensamkom-
mande barn och behov inom individ och familjeomsorg 
rörande övriga unga vuxna. 

• Uppstart av boendelösningar riktat till socialpsykiatri.

Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen i Strömstad omfattar alla 
handläggare och socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning inom socialtjänsten organiserade på tre 
enheter.
Individ – och familjeenheten arbetar med barn som far 
illa och deras familjer, med ensamkommande barn och 
med familjerätt (faderskap, adoptioner, samarbetssamtal), 
människor med missbruks- och beroendeproblematik, och 

våld i nära relationer.  Biståndsenheten arbetar främst med 
bistånd till äldre, till människor med funktionsnedsättningar 
eller människor som behöver hjälp med färdtjänst eller 
bostadsanpassning.  På biståndsenheten hanteras också 
avgiftshandläggningen.

Enheten för arbete och försörjning arbetar främst med 
människor som behöver stöd och hjälp med sin ekonomi och 
med att komma vidare ut i egen försörjning via stöttande 
insatser riktade mot arbete. Här finns också en del av 
kommunens flyktingmottagning.

Socialsekreterarna och handläggarna tar emot ansökningar 
eller anmälningar, utreder behov, fattar beslut om olika 
insatser samt följer upp dessa. Mycket av arbetet görs, 
efter samtycke från den enskilde, i samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. De flesta insatser som 
beviljas utförs i kommunens egen regi, inom verksamheterna 
boende och daglig verksamhet eller insatser i hemmet.

Verksamheten under år 2021
Åtgärder för att begränsa ökningen av försörjningsstöd: 
Samorganiseringen av arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstödet har under 2020 utvecklat verksamhetens 
möjligheter att erbjuda vägar till egenförsörjning. Situationen 
med Covid-19 har ställt krav på verksamheten utifrån nya 
förutsättningar. Under 2021 kommer fokus att ligga främst på 
att hantera effekterna av en ökad arbetslöshet. 2021 kommer 
i hög grad att påverkas av hur länge gränsen mot Norge är 
stängd.

Ett prioriterat områden är att förbättra samarbete med 
skolan gällande ungdomar, samt att effektivisera och 
kvalitetssäkra samverkan beträffande våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och förtryck.
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IFO:s medarbetare erbjuds kontinuerlig relevant 
kompetensutveckling och kommer i den mån det är möjligt 
att delta i det som erbjuds från Fyrbodals kommunalförbund.

Planen är att införa olika digitala lösningar, såsom ”mina 
sidor”, digitala ansökningar med mera inom IFO så snart 
teknik och ekonomiska förutsättningar finns. Under våren 
2020, till följd av situationen med covid – 19, ersattes många 
fysiska möten och utbildningstillfällen av digitala möten och 
utvecklingen mot fler digitala möten påskyndades. 2021 
kommer i högre grad än tidigare att präglas av digitala möten 
samt en ökning av arbete hemifrån.

Fortsatt samarbete med det lokala bostadsbolaget 
kring anvisningar, förturer, sociala kontrakt samt 
vräkningsförebyggande arbete.

De tre senaste åren har, budgeten för institutionsvård 
överskridits, till följd av flera LVU-placeringar, LVM-placeringar, 
några placeringar som varat över lång tid samt ett ökat 
antal skyddsplaceringar. Behovet av hemmaplanslösningar 
avseende barn och familjer ökar och planen är att utöka 
teamet med ytterligare en familjebehandlare.

Förändringar i zonindelning och avgifter kommer under 
hösten 2020 och förändrar avgifterna för 2021 för 
färdtjänsten.

Plan för åren 2022-2024
• Samarbete fortsätter tillsammans med de kommunala 

lokal- och bostadsbolagen gällande våra behov av lokaler 
och bostäder, 

• Fortsatt arbete med digitalisering i våra verksamheter i 
syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra 
kommuninvånare 

• Barn och unga: Den sociala barnavårdens utmaningar i 
form av personalrekrytering, tillgodose behov i öppen-
vård, rekrytering av egna familjehem och att säkerställa 
en rättssäker handläggning kommer att prägla individ- och 
familjeomsorgen även de närmaste åren framåt.

• Våld i nära: Situationen under 2020 beträffande covid-19 
befaras leda till att våld i nära relationer ökar. Nationellt 
har det redan konstaterats kraftiga ökningar av anmälning-
ar. Fortsatt fokusområde för utveckling och samverkan.

• Missbruk: Situationen med Covid – 19 riskerar att leda till 
en ökning av missbruks- och beroendeproblematik. Priori-
terat att det goda arbete som bedrivs i Strömstad på detta 
område fortsätter.

• Försörjningsstöd: Situationen med covid – 19 och stäng-
ningen av norska gränsen har i dagsläget lett till ökad 
arbetslöshet och riskerar i förlängningen leda till kraftigt 
ökad arbetslöshet med långsiktiga konsekvenser varav ökat 
försörjningsstöd är en. Detta kommer vara en prioriterad 
fråga i Strömstads kommun och kommer sannolikt att krä-
va extraordinära insatser på kommunövergripande nivå.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 13,4 11,8 11,8

Bidrag 44,9 49,5 49,5

Övriga intäkter 20,7 16,5 16,5

Summa Intäkter 79,0 77,8 77,8

Kostnader (-)
Personalomkostnader -234,0 -238,6 -238,8

Lokalkostnader -33,4 -31,9 -33,5

Övriga driftkostnader -67,6 -62,7 -64,3

Kapitalkostnader -1,1 -1,6 -1,7

Summa kostnader -336,1 -334,8 -338,4

Utfall -257,1 -257,0 -260,5
Budgetram -254,4 -257,0 -260,5
Avvikelse -2,7 0,0 0,0

Äskande budgetdialog 
september

-0,3

Budgetram -254,4 -257,0 -260,8

Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Takliftar, sängar, madrasser mm 0,4 0,4 0,4 0,4

Nytt verksamhetssystem 0,0 1,0 0,5 0,0

Investering i möbler och 
inventarier

0,3 0,3 0,3 0,3

Bostadsanpassning LSS 0,2 0,2 0,2 0,0

Digitala lösningar 0,5 0,3 0,3 0,3

Nytt särskilt boende 0,0 0,0 3,0 0,0

Summa: 1,4 2,2 4,7 1,0
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Lena Martinsson
Tillförordnad förvaltningschef: Helene Evensen 

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024
Verksamhetsplanerna utgör en viktig del i förvaltningens 
långsiktiga utvecklingsarbete. Flertalet av åtgärderna kommer 
att påbörjas och slutföras under kommande tvåårs period. För 
några av åtgärderna kommer effekter och resultat bli synbara 
först på lite längre sikt. Ett uthålligt utvecklingsarbete blir 
grundläggande för en ökad måluppfyllelse. Utgångspunkten 
för verksamhetsplaneringen har varit de nulägesanalyser och 
utvecklingsplaner som varje verksamhet har genomfört och 
presenterat för nämnden under våren 2020. 

Förskola 
Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet för 
åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är en egen skolform och 
styrs utifrån skollag och läroplan. Den ska stimulera barns 
utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en trygg 
och säker omsorg. Verksamheten ska organiseras utifrån 
barnens och barngruppens behov så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. All utbildningsverksamhet ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket 
genomsyrar hela verksamheten.

Verksamheten under år 2021
De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har 
lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom 
lagstadgad tid. Fokus kommer nu att läggas på att bredda 

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs 
1-9), gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet samt 
skolskjutsar.

utbud och inriktning av Strömstads förskolors verksamheter 
för att därigenom möta barns och vårdnadshavares behov. 

Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2021 att vara 
inriktat på de områden som utpekats i  utvecklingsplanen 
för verksamheten. Utvecklingsarbetet leds av förskolans 
rektorer i samarbete med förskolans utvecklingspedagoger, 
digitaliseringspedagoger och specialpedagoger. Ytterligare ett 
utvecklingsområde inom förskolan är personalens arbetsmiljö, 
med insatser för att stärka bemanningsplaneringen för att på 
så sätt att sänka sjukfrånvaron och minimera antalet vikarier.

Plan år 2022-2024
Behovet av förskoleplatser förväntas de närmsta åren inte öka 
i samma takt som under de senaste åren. Mindre födelsetal 
och inflyttning gör att ökningstakten minskar. 

Behovet av rekrytering av förskollärare kommer fortsatt att 
vara stort. Andelen pensionsavgångar ökar bland personalen, 
det kommer därför under de närmaste åren att finnas 
behov av strategisk rekrytering för att öka andelen behöriga 
pedagoger i förskoleverksamheten.

Bibliotek
Stadsbiblioteket är en plats där kommuninvånare och 
tillresta kostnadsfritt kan låna och reservera media i olika 
former, kopiera, scanna, låna datorer, läsa dagstidningar och 
tidskrifter, fjärrlåna kursmaterial och annan media, ladda 
ned e-böcker och ljudböcker, få samhällsinformation och 

ta del av programverksamhet. I Stadsbibliotekets ansvar 
ingår även skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och 
Strömstiernaskolan. 

Verksamheten under år 2021
Inför 2021 kommer biblioteksplanen att revideras. Med 
biblioteksplanen som utgångspunkt kommer biblioteket 
att skapa former för sitt systematiska kvalitetsarbete och 
processa fram prioriterade utvecklingsområden utifrån de 
behov, utmaningar och möjligheter biblioteken står inför. 

Tillsammans med kommunens rektorer, 
språkutvecklargruppen och förvaltningen fortsätter biblioteket 
med arbetet att säkerställa skolbiblioteksverksamheten på 
alla F-6 skolor. Den nya Skolbibliotekscentralen kan tas i bruk 
fullt ut, och handlingsplanen för verksamheten är på plats. 
För att utveckla skolbiblioteksfunktionen ytterligare behöver 
kommunen på sikt ha litteraturpedagoger som tillsammans 
med befintlig bibliotekspersonal blir en pedagogisk resurs för 
elever och lärare. 

Förutsättningarna för ett införande av MerÖppet kommer att 
fortsätta under 2021. MerÖppet innebär att medborgarna 
har tillgång till sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider, men 
utan personal. Dialog förs med andra bibliotek inom Norra 
Bohusläns Biblioteksförbund om gemensam upphandling av 
MerÖppet-utrustning. MerÖppet innebär också en förändrad 
inre biblioteksmiljö med mer fokus på biblioteksmiljö kopplat 
till respektive låntagargrupp.
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• fortsatt utveckla verksamhetens orkesterverksamhet för 
att skapa sociala rum för eleverna

• fortsatt utveckla fördjupningskurs i dans med inriktning 
mot högre studier

• påbörja ett samarbete med fritidsgården kring ”Öppen 
scen” 

• fortsatt vara en aktiv del i kommunens kulturverksamheter 
för ett levande kulturliv för både barn och vuxna 

• fortsatt samarbete med närliggande kommuner genom 
nätverks- och ledningsträffar

• påbörja ett orkestersamarbete med Tanums musikskola 

Kulturskolan söker statsbidrag från statens Kulturråd för 
undervisning inom nya områden. Kursen Bild och Form 
kommer att ges under läsåret 20/21.

Plan år 2022-2024
Planen de närmsta åren är att arbeta med fokusområdena 
och att fortsatt utveckla samarbetet med kommunens 
skolverksamheter, fritidsgårdsverksamhet och kulturliv kring 
övergripande mål som agenda 2030 och barnkonventionen. 

Grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskolan, fritidshem
Fritidshem 
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull 
fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 
utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, 
men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare 
genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen 
ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och 
lärande. 

Plan år 2022-2024
Biblioteken fortsätter sitt arbete med att anpassa 
bokbestånden utifrån låntagarnas behov. Detta innebär 
bland annat inköp av litteratur på andra språk för både 
barn och vuxna i form av lättlästa böcker, ljudböcker, 
e-böcker och språkkurser. Tillgång till anpassad litteratur och 
litteratur på modersmålet är en förutsättning för att våra 
nyanlända snabbt lär sig svenska. Stadsbiblioteket fortsätter 
också sitt samarbete kring kulturprogram tillsammans 
med olika externa aktörer. Utvecklingsarbetet gällande 
programverksamhet för vuxna kommer att fortsätta under 
de närmsta åren kring hur man använder internet, sociala 
medier, appar och söker information. Biblioteket fortsätter 
sitt biblioteksrumsmiljöarbete med fokus på mediatek och 
attraktivitet är nyckelord för hela biblioteksverksamheten. 

Kulturskola 
Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga 
kursverksamheten i musik och dans som främst vänder sig 
till barn och unga i Strömstads kommun och i viss mån till 
vuxna. Kulturskolan genomför också musikundervisning i 
grundsärskolan och för andra grupper av elever med särskilda 
behov. 

Verksamheten under år 2021
Inför 2021 kommer kulturskolan fortsatt att arbeta med 
implementeringen av styrdokumentet för kulturskolans 
verksamhet. Utifrån dessa mål och riktlinjer kommer 
kulturskolan att skapa former för sitt systematiska 
kvalitetsarbete och processa fram prioriterade 
utvecklingsområden utifrån de behov, utmaningar och 
möjligheter kulturskolan står inför.

Under 2021 kommer kulturskolan att:

• fortsatt satsa på att öka antalet elever på orkesterinstru-
ment genom olika erbjudanden 

Verksamheten under år 2021
Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2021 
att vara inriktat på en fortsatt implementering av kap 4 i 
läroplanen som är fritidshemmets styrdokument. Bristen 
på utbildade lärare i fritidshem medför att kraven på de 
utbildade pedagogerna blir större när det gäller att handleda 
sina outbildade kollegor. Fritidshemmens nätverk kommer 
att vara en viktig del för kompetensutveckling och kollegialt 
lärande.

Utvecklingsområden specifikt inriktat till 
fritidshemmen:
• Skapa förutsättningar för fritidshemmets personal att 

genomföra kompetensutveckling och systematiskt planera, 
genomföra, utvärdera och analysera undervisningen

• Strategisk rekrytering

• Utveckla kompetensen kring tydliggörande pedagogik och 
tillgängliga lärmiljöer

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet inom fritidshemsverksamheten

• Ökad kompetens hos personalen inom fritidshemsverk-
samheten

• Ökad trygghet och studiero

• Minskat antal kränkningsärenden

Plan år 2022-2024
Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera 
på att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, 
organisera undervisningen och utforma lärmiljö för att 
skapa förutsättningar för alla elever att få förutsättningar att 
utveckla sina förmågor enligt läroplanens syfte och centrala 
innehåll.  
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Skapa goda rutiner för systematisk uppföljning och analys 
av verksamhetens resultat på pedagog-, enhets- och 
verksamhetsnivå. 

Det krävs kompetensutveckling utifrån det förstärkta 
pedagogiska uppdraget och en långsiktig strategi för 
rekrytering av behöriga lärare i fritidshem, men även en 
kompetensförsörjningsplan för att fortbilda outbildad 
personal inom fritidshemmen

Förskoleklass 
Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera 
elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen 
ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt 
i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare 
har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna 
vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. 
I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av 
arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar 
övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom 
ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och 
progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda 
eleverna för fortsatt utbildning.

Verksamheten under år 2021
Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2021 
att vara inriktat på en fortsatt implementering av kap 3 i 
läroplanen som är förskoleklassens styrdokument. 

Förskoleklassens utvecklingsarbete kommer under 2021 att 
vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
gällande planering, genomförande, utvärdering och analys av 
verksamheten så alla elever ges förutsättningar att utveckla 
sina förmågor att:

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer-
na i handling,

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta 
utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

• kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för 
skilda syften,

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksfor-
mer,

• använda matematiska begrepp och resonemang för att 
kommunicera och lösa problem,

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, 
teknik och samhälle, och 

• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan 
påverka hälsa och välbefinnande.

Utvecklingsområden specifikt inriktat till 
förskoleklassen
• Skapa förutsättningar för förskoleklasspersonal att ge-

nomföra kompetensutveckling och systematiskt planera, 
genomföra, utvärdera och analysera undervisningen

• Utveckla kompetensen kring tydliggörande pedagogik och 
tillgängliga lärmiljöer

• Utveckla kompetensen att analysera resultaten av kartlägg-
ningsmaterialet hitta språket och hitta matematiken

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet inom förskoleklassverksamheten

• Ökad kompetens hos personalen i förskoleklassen

• Ökad trygghet och studiero

• Minskat antal kränkningsärenden

Plan år 2022-2024
Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera 
på att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, 
organisera undervisningen och utforma lärmiljö för att skapa 
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förutsättningar för eleverna att få förutsättningar att utveckla 
sina förmågor enligt läroplanens syfte och centrala innehåll.  

Skapa goda rutiner för systematisk uppföljning och analys 
av verksamhetens resultat på pedagog-, enhets- och 
verksamhetsnivå som en del av förskoleklasslärarnas 
planering, genomförande och utvärdering av undervisningen 
och inte en parallellprocess vid sidan om. 

Grundskola 
Skolans uppdrag är att:

• aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 
dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika 
sammanhang. 

• ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar såda-
na kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning. 

• elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem.

Verksamhetsår 2021 
Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2021 främst 
vara inriktat på områdena att utveckla den pedagogiska, 
fysiska och sociala lärmiljön samt att utveckla de nyanlända 
och nysvenska elevernas lärande. Den huvudsakliga åtgärden 
för att nå de långsiktiga målen är en fortsatt utveckling 
av det kooperativa lärandet, elevhälsans hälsofrämjande 
och förebyggande arbete, samt utveckling av arbetet 
kring extra anpassningar. De nya förstelärarnas uppdrag 
kring tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer 
tillsammans med specialpedagoger och rektorer förväntas 
bidra till en utveckling av undervisningen för fler elever. 

Utvecklingsområden specifikt inriktat till 
grundskolan
• Fortsatt utveckling av det kooperativa lärandet

• Utveckla kompetensen kring tydliggörande pedagogik och 
tillgängliga lärmiljöer

• Ökad kunskap av språkutveckling för elever med annat 
modersmål än svenska

• Utveckla kompetensen kring analys av undervisningen och 
elevernas måluppfyllelse

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet av undervisningen 

• Ökat kompetens hos pedagogerna

• Ökad måluppfyllelse 

• Ökad trygghet och studiero

• Minskat antal kränkningsärenden

Plan för åren 2022-2024
Grundskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt 
utveckling av verksamheten både till form och till innehåll 
för att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer 
att läggas på att främja närvaron och säkerställa att samtliga 
elever har en god arbetsmiljö, en likvärdig utbildning samt 
inflytande över och i undervisningen.  

Elever ska få det stöd och den stimulans de behöver 
för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
Anpassningar av undervisningen, det särskilda stödet, 
modersmålsundervisning, undervisning i svenska som 
andraspråk samt undervisning av nyanlända elever 
kommer också fortsättningsvis att kräva insatser i form 
av utvecklingsarbete.  På samma sätt som inom övriga 
skolverksamheter är det en utmaning de närmaste åren att 
kunna rekrytera legitimerade lärare. Det kräver en samlad 
rekryteringsstrategi. 

Grundsärskola
Grundsärskolan är till för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning eller bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, och ska 
ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs 
förutsättningar och behov. Grundsärskolan är indelad 
i två inriktningar; ämnen och ämnesområden, tidigare 
benämnd träningsskola. I inriktningen ämnen läser eleverna 
samma ämnen som i grundskolan förutom moderna 
språk, medan eleverna inom ämnesområden läser estetisk 
verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter 
och verklighetsuppfattning. Betyg inom grundsärskolan 
sätts enbart i inriktningen ämnen om elev och/eller 
vårdnadshavare önskar detta.

Verksamhetsår 2021
Nya rutiner för mottagande till grundsärskola är framtagna 
under 2020, dessa behöver implementeras under 2021. 
Grundsärskolans utvecklingsarbete kommer under 2021 att 
vara inriktat på en fortsatt utveckling av undervisningen enligt 
läroplanen Lsär11. Bristen på utbildade specialpedagoger 
med inriktning utvecklingsstörning medför att tid för 
handledning av stödresurser behöver säkerställas så de har 
god insikt av vad, hur, och på vilket sätt respektive elev ska 
tillägna sin undervisning på bästa sätt.

Elever inom grundsärskolan kan antingen läsa integrerat i 
grundskolans regi eller i grupp i grundsärskolans regi. Det 
är elevens vårdnadshavare som har beslutanderätt på vilket 
sätt sitt barn ska få sin undervisning. Idag finns inte möjlighet 
till undervisning i grupp för elever i åk 1-3, vilket innebär att 
detta behöver ombesörjas om någon vårdnadshavare önskar 
undervisning för sitt barn i grundsärskolans regi redan i 
lågstadiet.
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Utvecklingsområden specifikt inriktat till 
grundskolan
• Strategisk rekrytering

• Utveckla kompetensen kring tydliggörande pedagogik och 
tillgängliga lärmiljöer

• Fortsatt utveckling av det kooperativa lärandet

• Utveckla kompetensen kring analys av undervisningen och 
elevernas måluppfyllelse

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet av undervisningen 

• Ökad kompetens hos pedagogerna

• Ökad måluppfyllelse 

• Ökad trygghet och studiero

Plan för åren 2022-2024
Grundsärskolans fokus under de närmaste åren ligger på 
fortsatt utveckling av verksamheten både till form och till 
innehåll för att öka elevernas måluppfyllelse. På samma 
sätt som inom övriga skolverksamheter är det en utmaning 
de närmaste åren att kunna rekrytera legitimerade 
specialpedagoger. Det kräver en samlad rekryteringsstrategi.  

Gymnasium 
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla 
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska 
tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja 
elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 
som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. 
Utbildningen ska vidare bidra till elevernas allsidiga 
utveckling.

Verksamheten under år 2021
Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer 

under 2021 att vara inriktat på att utveckla de områden som 
angetts i utvecklingsplanen. Med utgångspunkt i planen 
har gymnasiet tagit fram verksamhetsspecifika aktiviteter 
för att nå de krav och mål som finns i skollag och läroplan, 
samt utifrån den omvärldsspaning som skolledning och 
utvecklingsgrupper varje år gör för att säkerställa en samtida 
utbildning. En fortlöpande målsättning är att skapa ett 
program- och inriktningsutbud som svarar mot elevernas 
behov samtidigt som det är förenligt med god ekonomisk 
hushållning. 

Plan för åren 2022–2024  
De kommande åren behöver utvecklingsarbetet inriktas på 
att höja Strömstad Gymnasiums kvalitet och attraktivitet. 
Samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet behöver 
ytterligare fördjupas inom både ämnes- och personalområden 
för en optimal övergång mellan skolformerna, men också 
för att skapa en upplevelse av sammanhang för våra elever i 
Strömstad.  

Strömstad Gymnasium, liksom övrig skolverksamhet, behöver 
utveckla och skapa digitala undervisningsformer som gynnar 
elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att ett högre 
användande av digitala hjälpmedel i lärsituationen höjer 
motivationen hos elever och ökar måluppfyllelsen.

Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja 
eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. 
Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. 
Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör 
den gemensamma referensramen i samhället och som utgår 
från de grundläggande demokratiska värderingarna och de 
mänskliga rättigheterna. Vuxenutbildningen ska sträva efter 
flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och 
arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och 
förutsättningar.
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innehåll och omfattning och samarbete med arbetslivsenhet, 
arbetsförmedling, det lokala näringslivet och regionen.  

Barn- och elevhälsan
Barn - och elevhälsan är barn- och utbildningsnämndens 
centrala elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar 
också med åtgärdande insatser på olika nivåer inom skolan. 
Barn - och elevhälsan ansvarar också för kuratorsuppdraget 
inom ungdomsmottagningen samt för öppna förskolan inom 
familjecentralen. Som viktigt styrdokument för barn- och 
elevhälsan finns en politiskt antagen barn- och elevhälsoplan 
(senast reviderad 2020-06-23). Detta övergripande 
dokument avser att skapa likvärdighet inom elevhälsan, och 
säkra en god kvalitet i alla verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningens område. Planen ska framförallt vara 
ett stöd för skolledning och personal att inom varje enskilt 
skolområde formulera en egen, tydlig plan där det beskrivs 
vad man avser att göra och på vilket sätt. 

Verksamheten under år 2021 
Under verksamhetsåret kommer barn- och elevhälsan att 
utveckla elevhälsan för att säkerställa att verksamheten är 
förenlig med gällande lagar och förordningar. Utvecklingen ska 
också garantera att barn- och elevhälsans resurser används 
på ett optimalt sätt utifrån god ekonomisk hushållning, 
samt att organisationens utformning stöds av aktuell 
forskning inom området och ger en god effekt på elevernas 
kunskapsutveckling. De olika professionerna inom barn- och 
elevhälsan ska fortsätta att ingå i olika projekt och arbetar 
tillsammans med basorganisationen för att nå uppsatta mål. 
Verksamheten fortsätter att samverka med olika aktörer 
både inom barn- och utbildningsförvaltningen och med 
andra förvaltningar inom Strömstads kommun samt med 
externa kringaktörer för att nå positiva resultat för alla barn, 
ungdomar och deras familjer. Vid dessa samverkansarenor 

kan vi arbeta med helheten och hitta lösningar tillsammans 
för allas bästa. Alla delar är viktiga för att barnet/ungdomen 
ska må bra och lyckas i skolan.

Ungdomsmottagningen har ett nära samarbete med 
Närhälsan och samverkar med skola och fritidsgård samt 
med de ensamkommande barnen och ungdomarna. Öppna 
förskolan med förskollärare finns inom familjecentralen där 
samverkan sker med vårdcentralernas BVC på Bohuslinden 
och Capio, BMM inom Närhälsan och kurator inom 
socialtjänsten. Det finns också ett tätt samarbete med 
specialpedagogerna som främst är riktade till förskolan. 
Verksamheten avser söka sociala investeringsmedel för att 
utöka familjecentralen och även få till ett samarbete med 
folktandvården.

Plan för 2022-2024
Framtidens vårdmiljö, FVM, är Västra Götalandsregionens 
(VGR) viktigaste digitaliseringssatsning för att utveckla 
hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt 
förändringsprogram som ska vara helt genomfört under 2023. 
Detta är ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med 
avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. 

Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern 
vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i 
nutid och framtid. I fokus står informationsutbyte inom 
vårdverksamheter, men detta kommer även påverka barn- 
och elevhälsans journalarbete. Strömstads kommun har 
förbundit sig att gå med i en av tre optioner. Kostnaderna 
består av både lönekostnad för projektorganisation, 
implementeringskostnad, driftskostnader och support. 
Exakta kostnader är inte klarlagda från VGR ännu och 
kan således inte budgeteras ännu. Projektet genomförs 
i samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Verksamheten under 2021  
Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen kommer 
att ske under 2021, bland annat genom samverkan 
med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.  Ett 
nytt samverkansområde har etablerats för regionala 
yrkesutbildningarna vilket resulterar i att utbudet för 
medborgarna ökar. Det kommer att vara ett fritt sök för de 
regionala yrkesutbildningarna i samverkanskommunerna 
Tanum, Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Lysekil. Under 
2021 kommer vuxenutbildningen att fortsätta utvecklingen av 
de utbildningar som erbjuds. 

Svenska för invandrare (SFI) kommer att arbeta 
språkutvecklande för att snabba på elevernas språkliga 
kunskaper i svenska och därigenom öka genomströmningen 
och därigenom ge elever större möjlighet att söka de 
yrkesutbildningar som erbjuds inom RYV-samarbetet 
(Regional yrkessamverkan). 

Plan för åren 2022-2024 
Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller 
kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 
år och uppåt. Utbildningen har också en viktig roll för 
nyanlända kommuninvånare samt de äldre ungdomar som får 
uppehållstillstånd och blir folkbokförda i Strömstad kommun. 
Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen växa. 
Covid-19 pandemin har lett till att många arbetstagare 
har blivit varslade eller permitterade. Detta ställer krav 
på verksamheten, att den är flexibel både beträffande 
organisation och val av arbetssätt och arbetsformer. 

En ytterligare utmaning som vuxenutbildningen står inför 
är det ökade behovet av individuella anpassningar samt 
ett ökat behov att särskilt stöd, samt att den svenska 
arbetsmarknaden idag ställer högre krav på sina arbetstagare. 
Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner om 
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Måltidsverksamhet och städ

Måltidsverksamheten under år 2021 
Den kommunala måltidsenheten driver samtliga 
verksamhetskök inom Strömstads kommun, undantaget 
köken i LSS-omsorgens gruppbostäder och Össbygården i 
Näsinge. Uppdraget är att ansvara för måltidsförsörjningen 
till förskolor, skolor, särskilda boenden samt matdistribution. 
Tre tillagningskök utgör basen i organisationen; 
Beatebergsgårdens kök, Strömstiernaskolans kök och 
Sjukhusköket. I tillagningsköken lagas den mat som äts på 
respektive enhet samt huvudkomponenten till måltider 
som distribueras och äts i övriga verksamheter. Kosters och 
Rossö förskola/skola är också tillagningskök av geografiska 
skäl. Ombyggnation av tillagningsköken på Jägarens-, 
Beaterbergsgårdens- och Solbogårdens äldreboende planeras 
att genomföras med start under 2021. Måltidsverksamhetens 
styrdokument utgörs av en politiskt antagen kostpolicy samt 
därtill tillhörande handlingsplan. Båda dessa styrdokument 
bör revideras under 2021. 

Städverksamheten under år 2021 
Den kommunala städenheten inom barn- och 
utbildningsförvaltningen utför lokalvård på cirka 39 
500 m2. Största objekten är Strömstad Gymnasium och 
Strömstiernaskolan. Lokalvård genomförs även inom 
kommunens övriga förvaltningar. Några uppdragsgivare 
är tekniska kontoret, socialtjänsten, reningsverket och 
Stadshuset. Även äldreomsorgen och hemtjänsten tar del 
av enhetens tjänster. Totalt utförs lokalvård på 47 enheter. 
Styrdokument för verksamheten utgörs bland annat av 
antagna riktlinjer för städverksamheten. 

Städ och måltidsverksamhet, plan för åren 2022-
2024 
För att kunna bedriva en bra måltidsverksamhet krävs 
hållbara lokaler. Måltidsverksamhetens kök är gamla, detta 
gäller både tillagningsköken och mottagningsköken. Med 
verksamhetens olika styrdokument som utgångspunkt 
kommer måltid- och städverksamheten att fortsätta sitt 
systematiska kvalitetsarbete på liknande sätt som förskolan 
och skolverksamheterna. Utifrån kommunfullmäktiges beslut 
om projektering och byggnation av ett multifunktionellt 
kök fortsätter planeringsarbetet. Ombyggnationen av 
tillagningsköken på kvarvarande äldreboenden (Jägaren, 
Beaterberg, Solbogården) kommer att fortgå under 2022. Det 
finns också behov av åtgärder i mottagningsköken i Skee skola 
samt Valemyrskolan.

Ett multifunktionellt kök är planerat. Politiska beslut kring 
framtidens tillagning av måltider till förskola och skola 
kommer påverka det fortsatta arbetet.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 13,7 13,4 13,4

Bidrag 34,5 27,6 27,6

Övriga intäkter 18,4 18,1 18,1

Summa Intäkter 66,6 59,1 59,1

Kostnader (-)
Personalomkostnader -292,4 -299,8 -302,5

Lokalkostnader -53,0 -54,1 -53,5

Övriga driftkostnader -70,0 -62,1 -64,2

Kapitalkostnader -4,1 -4,1 -4,7

Summa kostnader -419,5 -420,2 -424,9

Utfall -352,9 -361,1 -365,8
Budgetram -354,2 -361,1 -365,8
Avvikelse 1,3 0,0 0,0

Äskande budget-
dialog september

Budgetram -354,2 -361,1 -365,8

Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan  
2022

Plan
2023

Plan
2024

Investeringar i förskolor, grundskolors 
utemiljö

0,7 0,7 0,7 0,8

Investeringar i kök- och 
städverksamheten

0,3 0,3 0,3 0,3

Möbler och övriga inventarier 1,5 1,5 1,5 1,5

Data/El nätutbyggnad 0,2 0,2 0,2 0,2

Skrivare och kopiatorer 0,3 0,3 0,3 0,3

Kulturskola 0,1 0,1 0,1 0,1

Skolbibliotek 0,1 0,1 0,1 0,1

Biblioteket 0,2 0,2 0,2 0,2

Investeringar inventarier pga 
nybyggnation Bojarskolan

1 0 0 0,6

Giftfria förskolor 0 0 0 0

Summa: 4,2 3,3 3,3 3,9
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Miljö- och byggnämnden 
Ordförande: Peter Sövig
Förvaltningschef: Michael Olsson 
 
Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, räddningstjänsten samt övriga ansvarsområden 
enligt nämndens reglemente. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för fysisk planering varför miljö- och byggnämnden i detta avseende arbetar på 
styrelsens uppdrag och utför kommunens uppgifter inom detta område. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ 
som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024
Administrativa avdelningen och 
förvaltningsövergripande
Administrativa avdelningen är en viktig stöd- och styrfunktion 
som håller ihop verksamheten. Avdelningens uppgift är att 
utifrån verksamheternas behov leda, utveckla, samordna 
och kvalitetssäkra förvaltningens administrativa processer 
och erbjuda administrativt stöd. Avdelningen ansvarar bland 
annat för nämndadministration, registrering, information, 
kommunikation, ekonomi, it-stöd med mera. 

Verksamheten under år 2021
Utifrån nämndens mål om effektiv handläggning med ökad 
kostnadstäckningsgrad samt en effektiv och rättssäker 
hantering av bygglovsansökningar fortsätter förvaltningen 
att utveckla sina processer. Allt i syfte att öka service, 
rättssäkerhet, likabehandling samt förbättra information 
till våra kunder och medborgare. Fortsatt arbete med 
ständig utveckling av förvaltningens verksamhetssystem/
handläggarstöd med fokus på fakturering och inläsning 
av taxor. Under 2020 har arbetet med att digitalisera och 
ersätta förvaltningens blankettbank med e-tjänstplattform 

påbörjats. Detta arbete är prioriterat och fortsätter under 
2021. Vi kommer även att se över information på vår webb 
och fylla kontaktcenters system med information, samt stötta 
kontaktcentret utifrån det behov som uppstår i samband med 
införandet. 

Plan för år 2022-2024
Fortsatt fokus på effektiv och rättssäker handläggning, 
kompetent personal, förbättrad information och service och 
ändamålsenliga processer i ett digitalt arbetsflöde. Exempel 
på detta är:

• E-tjänster

• E-arkiv

• Digital signering

• Informationsfilmer

• Digital handläggning för hela förvaltningen, e-arkiv, 

• Snabbare och säkrare processer i verksamhetssystemet 
Vision

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Avdelningen har på nämndens delegation huvudsakligen 
följande ansvarsområden:

• Miljöskydd (Miljöbalken 1998:808)

• Hälsoskydd (- II -)

• Naturvård (- II -)

• Livsmedel (Livsmedelslagen LIVSFS 2019:12)

• Alkohol (Alkohollagen 2010:1622)

• Tobak (Lag 2018:2088 om tobak och likande produkter)

• Receptfria läkemedel (Lagen om handel med vissa recept-
fria läkemedel 2009:730)

Avdelningens arbete inom dessa områden bedrivs utifrån 
en tillsynsplan som antas av miljö- och byggnämnden. 
Tillsynsplanen bygger på det behov som definieras utifrån 
en behovsutredning och de ekonomiska resurser som finns. 
Att det finns en tillsynsplan är nödvändigt för att få en 
fungerande struktur i avdelningens dagliga verksamhet.  Att 
det ska finnas en tillsynsplan är dessutom ett lagkrav enligt 
Miljötillsynsförordningen, Alkohollagen, Lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel och Livsmedelslagen. Krav på 
tillsynsplan finns inte i lag om tobak och liknande produkter, 
men det finns ingen anledning att utelämna tobak och likande 
produkter från tillsynsplanen.

Avdelningens verksamhet innebär i huvudsak tillsynsbesök av 
verksamheter, utfärdande av tillsynsprotokoll, föreläggande 
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Det berör bland annat avdelningens arbete med att bedriva 
livsmedelstillsyn, åtgärda bristfälliga avlopp, tillsyn av 
strandskydd och flerbostadshus med mera.

Utöver pågående pandemi så har avdelningen under 
sommaren 2020 fått en ny avdelningschef. En befintlig 
resurs på avdelningen går in som tillförordnad chef fram 
till årsskiftet 2020/2021. Då handläggaren inte ersätts för 
andra hälften av verksamhetsår 2020 så innebär det att 
avdelningen uppskattningsvis förlorar resurser motsvarande 
en halvtidstjänst. Det innebär bland annat att viss planerad 
tillsyn inom miljöskydd kan komma att behöva skjutas fram till 
2021, samt att det blir svårt att klara av målet att ta fram en 
handlingsplan för förorenad mark och att vårt arbete med att 
se till så att radon i flerbostadshus inte utgör en olägenhet för 
människors hälsa inte helt kan avslutas. Här är den tillsyn som 
rör verksamheter med årlig avgift prioriterad. Då det finns ett 
tydligt behov av en handlingsplan för förorenad mark både 
på kort och också lång sikt så bör målet kvarstå, men flyttas 
till 2021. Här bör påpekas att ett arbete med att åtgärda 
förorenade mark i samband med detaljplaner, bygglov och 
andra förändringar sker även utan handlingsplanen, men 
i begränsad omfattning. På grund av resursbrist kommer 
sannolikt den naturvårdsplan som skulle ha antagits under 
2020.  Som nu tidigast kan förväntas tas under 2021.

Redan sedan tidigare finns ett allmänt resursunderskott, 
men då tillsynsplanen är satt med det i åtanke så påverkar 
det i sig inte möjligheten att hinna med det som var planerat 
för 2020. Därmed bör det inte bidra med en skuld till 2021. 
Underskottet innebär dock att avdelningen både på kort 
och också lång sikt inte hinner med det som avdelningen 
bör hinna med hänsyn till lagstiftning och mål. Här har vi 
under många år valt att prioritera bort bland annat tillsyn på 
lantbruk, kemikalier och dagvatten.

Ovanstående innebär sammantaget att avdelning sannolikt 
vid inledningen av 2021 kan ha en ”skuld” för föregående 
år som motsvarar mer än 2000 timmar. Hur stor del av det 
underskott som i praktiken följer med in 2021 är oklart. 
För den tillsyn som bedrivs på exempelvis miljöfarliga 
verksamheter som betalar årlig avgift, är förhoppningen att vi 
med rätt prioriteringar inte ska ha en skuld från 2020 med oss 
in i 2021 överhuvudtaget.

Det som sannolikt kommer att behöva prioriteras ner är bland 
annat följande:

• Tillsyn flerbostadshus. Det gäller den egeninitierade tillsy-
nen som påbörjades under 2019.

• Tillsyn radon. Ett egeninitierat arbete som pågått under 
många år. Det rör främst flerbostadshus, men förskolor och 
skolor har även ingått på grund av att de bedöms som högt 
prioriterade. Förskolor och skolor blev åtgärdade 2020, 
med undantag för två nya förskolor som påvisar kraftigt 
förhöjda halter.

• Förorenad mark. Det egeninitierade arbetet med att ta 
fram en handlingsplan för förorenad mark och åtgärda 
förorenad områden.

• Tillsyn avlopp. Det gäller det egeninitierade arbetet med 
att åtgärda bristfälliga avlopp utifrån tidigare genomförda 
inventering av enskilda avlopp.

Det finns frågetecken kring hur de smittskyddsbegränsande 
åtgärder som genomförs i vårt område, som medför bland 
annat färre besökare från framförallt Norge, kommer att 
påverka antalet verksamheter i kommunen. Bedömningen 
på avdelningen är, efter kontakt med verksamheter under 
sommaren 2020, att relativt få verksamheter förväntas 
försvinna, och inte ersättas. Avdelningens resursbehov 
bedöms därmed vara relativt oförändrat till 2021. Tillgängliga 
resurser för 2021 beror även på hur förvaltningen väljer att 

och förbud, handläggning av tillståndsansökningar, 
anmälningar, remisser, handläggning av förfrågningar och 
klagomål, anmälan till polis eller åklagare vid misstanke om 
brott och information och rådgivning till verksamheter och 
allmänheten. Övervägande del av arbetet är lagstyrt enligt 
ovanstående lagstiftning och ska utföras. Utöver det som är 
lagstyrt så prioriteras avdelningens arbete utifrån kommunens 
och nämndens övergripande mål. Det finns också ett antal 
regionala mål och EU-direktiv som ska efterlevas, till exempel 
miljömål, folkhälsomål och vattendirektivet.

Avdelningen utför en stor del av nämndens ansvarar för 
tillsyn och prövning på delegation. Beslut inom områden 
som avdelningen inte har på delegation tas i nämnden. En 
annan viktig uppgift för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringsliv och 
organisationer.

Verksamheten under år 2021
Sedan mitten av mars 2020 har pågående pandemin Covid-19 
påverkat avdelningens arbete i hög grad. Pandemin kommer 
sannolikt även att påverka avdelningens arbete under 2021.
Som en följd av pandemin har nya arbetsuppgifter tillkommit 
som ökat arbetsbelastningen. Framförallt rör det sig om tillsyn 
på restauranger och andra serveringsställen med syfte att 
minska risken för smittspridning. Avdelningens arbete med att 
minska smittspridningen är inte egeninitierad utan lagstyrt, 
men det åligger avdelningen att utifrån en behovsbedömning 
genomföra lämpligt antal tillsynsbesök. Nuvarande lag om 
tillsyn på restauranger och andra serveringsställen löper fram 
till årsskiftet 2020/2021, men kan komma att förlängas vid 
behov. För att hinna med ovanstående tillsyn, som under 
2020 bedöms ta uppskattningsvis en heltidstjänst1  eller mer 
i anspråk, så påverkas avdelningens övriga arbetsuppgifter. 

1 En heltidsanställd medarbetare bedöms kunna 
bedriva 1000 timmar tillsyn.
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Ambitionen på avdelningen är att även hinna med att:

• Återuppta merparten av det egeninitierad arbete som 
inte prioriterats under 2020. Här prioriteras områden där 
vi har uppmärksammat brister som kan utgöra en risk för 
människor hälsa. Exempelvis tillsyn på flerbostadshus. Där 
till det arbete som är kopplade till befintliga nämndmål. 
Exempelvis åtgärdandet av bristfälliga avlopp.

• Anta naturvårdsplanen och arbeta med att implementera 
den i avdelningens och förvaltnings arbete.

• Genomföra kompetenshöjande insatser bland personalen. 
Kompetensen är överlag god, men på sikt kräver fortsatt 
god kompetens kontinuerligt utbildningsinsatser.

Ambitionsnivån förutsätter framförallt att avdelningen har 
personalresurser motsvarande de som fanns vid början 
av 2020 och att inga större oplanerade arbetsuppgifter 
hamnar på avdelningen. Om avdelningens arbetsuppgifter 
som rör smittskyddsbegränsade åtgärder inte förändras så 
bör avdelningen till 2021 vara väl inarbetad i processen och 
därmed möjligen hinna med mer tillsyn per arbetstimme än 
under 2020.

Med en oförändrad budgetram och resurser är bedömningen 
att avdelningen under 2021 bland annat inte kommer att 
hinna att:

• Genomföra allt det egeninitierade arbetet som var plane-
rat för 2020 eller 2021. Arbetet med att ta fram en hand-
lingsplan för förorenad mark kommer sannolikt att hinna 
påbörjas, men med stor sannolikhet inte färdigställas. 
Antal avlopp som åtgärdas får anpassas efter tillgängliga 
resurser, vilket kan innebär en sänkning av antalet avlopp 
som åtgärdas i jämfört med tidigare ambitionsnivå.  Hur 
mycket egeninitierad strandskyddstillsyn som kommer att 
genomföras är oklart, men det finns anledning att tro att 
det blir marginellt.

lösa chefsfrågan på avdelningen. Med en i princip oförändrad 
budgetram för 2021 i jämförelse med 2020 så bör det 
finns ekonomi att nå samma bemanningsgrad som under 
första hälften av 2020. Förhoppningen är också att antalet 
sjukskrivningar ska minska till 2021 med rätt prioriteringar och 
bra rehabilitering.

Hur mycket pandemin kommer att påverka avdelningens 
resursbehov under 2021 är svårt att uppskatta. Det är inte 
orimligt att tro att det även under 2021 kan komma att kräva 
resurser för att utföra tillsyn med syfta att minska risken för 
smittspridning.

Med en oförändrad budgetram och resurser är avdelningens 
mål att under 2021 minst hinna att:

• Genomföra den planerade tillsyn på verksamheter som 
inte hunnits med under 2020 och som därmed utgör en 
tillsynsskuld. 

• Genomföra den tillsyn för 2021 som är planerad utifrån 
tillsynsplanen.

• Hantera de ärenden som kommer in från allmänhet, 
myndighet eller annan förvaltning, oavsett om det avser 
ansökan/anmälan, remiss eller någon form av klagomål.

• Utföra den smittskyddsbegränsade insatser som myndig-
heter kräver att vi ska göra avseende Covid-19.

• Vara delaktiga i framtagandet av en ny avfallsföreskrift och 
arbetet med att införa sortering av komposterbart avfall.

• Vara delaktiga i den fortsatta digitaliseringen och upprät-
tandet av ett kommuncenter.

• Vara drivande i att kvarvarande flerbostadshus och försko-
lor med höga radonhalter åtgärdas.

• Genomföra den lantbrukstillsyn som är önskvärt och som 
sedan flera år tillbaks släpar efter.

• Genomföra den tillsyn på dagvatten som är önskvärt och 
som det framöver kommer att ställas mer krav på.

Plan för år 2022-2024
På sikt är det nödvändigt med ökade resurser. Avdelningen 
har under flera år haft ett resursunderskott sett till 
resursbehovet. Det har gjort att avdelningen fokuserat på 
det som absolut måste göras, och inte hunnit med att arbeta 
proaktivt. Ett proaktivt innebär initialt ett ökat behov av 
resurser, men ger på sikt effektivare tillsyn. Förändring av 
de lagstiftningar som berör avdelningens ansvarsområden, 
tillsammans med ökade krav på rättssäkerhet har under 
många år medfört  ett ökat resursbehov. Den utvecklingen 
bedöms fortsätta även under de närmsta åren. 

Avdelningen är i behov av utökade resurser både på kort och 
också lång sikt för att hinna med att genomföra det arbete 
som krävs enligt gällande och kommande lagstiftningen, samt 
de nämndmål som finns.

Vi ser ett ökat behov av resurser under 2022 till 2024 för att 
bland annat hinna med:

• Den handläggning som en ny avfallsföreskrift och sortering 
av komposterbart avfall sannolikt kommer att ge avdel-
ningen. Viss prövning föreslås flytta från tekniska förvalt-
ningen till miljö- och hälsoskyddsavdelning.

• Det arbete som en ny förordning inom livsmedelsområdet 
förväntas ge. Som bland annat innebär efterhandsdebite-
ring och ny klassificering av verksamheterna.

• Arbetet med att utifrån en handlingsplan för förorenade 
mark åtgärda områden och fastigheter som utgör en risk 
för människors hälsa och miljön.

• Att implementera förordningar och föreskrifter som rör 
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miljö- och hälsoskyddsavdelningen till stor del på delegation 
från nämnden.

Planverksamheten utför all handläggning av detaljplaner 
samt hanterar förhandsbesked och upprättar undersökningar 
av betydande miljöpåverkan för detalj- och översiktsplaner. 
Avdelningen deltar vidare i kommunens arbete med 
översiktsplanering.

Byggverksamheten hanterar kommunens arbete med 
handläggning av bygglov, tekniskt samråd samt tillsyn i 
enlighet med plan- och bygglagen. Verksamheten bistår 
även kommuninvånare och övriga kunder med service och 
upplysningar kring tillämpning av plan- och bygglagen.

Kart-, och mät- och GIS-verksamheten ansvarar för att bistå 
övriga delar av den kommunala organisationen samt övriga 
kunder med ett fullgott kartmaterial. Avdelningen ansvarar 
för att utveckla och ajourhålla kommunens primärkarta, 
göra utsättningar och lägeskontrollera vid byggnation samt 
utveckla tjänster inom GIS (geografiska informationssystem) 
till övriga delar av den kommunala verksamheten.

Verksamheten under år 2021
Under 2021 förväntas planenheten lägga mindre tid på 
översiktlig planering då bedömningen är att det finns 
antagna och aktuella översiktsplaner för hela kommunen. 
Detta gör att mer resurser finns för detaljplanering. När det 
gäller detaljplanering är konsekvenserna av Covid -19 för år 
2021 osäkra. I nuläget har exploatörer valt att avvakta med 
sina projekt och det finns utrymme att istället prioritera 
kommunala projekt och ajourhållning av äldre planer som till 
exempel stadskärnan.

Byggenheten är konjunkturkänslig och hur verksamheten 
bedrivs styrs mycket av vilken mängd ärenden som kommer 

kemikalier och hantering av kemikalier i vårt tillsynsarbete. 
Lagstiftningen som berör bland annat märkning är mycket 
omfattande.

• Att genomföra systematisk tillsyn på flerbostadshus. På 
samma sätt som vi utövar tillsyn på miljöfarliga verksamhe-
ter och andra verksamheter inom hälsoskydd så bör även 
flerbostadshus ha återkommande tillsyn. 

• Att genomföra systematisk tillsyn på lantbruk och andra 
verksamheter med djurhållning. Tillsynen avser inte själva 
djurhållningen som länsstyrelsen har tillsyn på utan hante-
ring av gödsel med mera.

• Att arbeta mer med frågor och ärende som rör dagvatten. 
Det finns sedan 2020 en antagen dagvattenpolicy. Fram till 
och med 2020 har vårt arbete med dagvatten framförallt 
rört detaljplaner och anmälningsärenden. Arbetet med 
planer bör vidareutvecklas och ett egeninitierat arbete 
med tillsyn på dagvattenanläggningar komma igång.

• Att arbeta med tidskrävande ärenden som rör nedskräp-
ning. Vi har arbetat med ämnesområdet i omgångar. Men 
för ett bra resultat krävs resurser för ett kontinuerligt arbe-
te. Flera ärenden angående nedskräpning pågår i dagsläget 
under flera år, vilket inte är fördelaktigt för resultatet.

Plan- och byggavdelningen
Plan- och byggavdelningen består av tre verksamheter, plan-, 
bygg- samt kart-, mät- och GIS-verksamheten med uppdrag 
att bereda och ta fram underlag för detaljplaner, bistå interna 
och externa kunder med kartmaterial samt att hantera tillsyn 
och prövning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Avdelningens uppdrag följer av lagstiftning, nämndens 
reglemente samt de mål som nämnden antagit för 
verksamheten. En stor del av avdelningens arbete utgörs av 
myndighetsutövning som styrs av PBL samt annan tillämplig 
speciallagstiftning (t ex miljöbalken). Avdelningen arbetar likt 

in. Även här är påverkan av Covid-19 en osäkerhetsfaktor. 
Dock har enheten via sin resursbehovsutredning visat att vi 
har en resursbrist för att kunna hantera tillsyn enligt plan- 
och bygglagen. Under perioder med färre inkomna ärenden 
finns därför en möjlighet att delvis komma ikapp med den 
tillsynsskuld som finns. Dock kan detta påverka ekonomin då 
inte allt tillsynsarbete har kostnadstäckning.

Nämnden avser dock att prioritera bygglovshandläggning 
samt ökad kostnadstäckningsgrad framför systematiskt 
tillsynsarbete.

Ett annat arbete som kräver resurser är att ta fram ett 
kulturmiljöprogram för att identifiera värdefulla byggnader 
och miljöer runt om i kommunen. Behovet är tydligt i många 
enskilda bygglovsärenden, speciellt som Bohusläns museum 
aviserat att de har mindre resurser för rådgivning och att 
kommunen själv inte längre har någon stadsarkitekt. Ett 
arbete med ett sådant program bör inledas under 2021 och 
ett tilläggsäskande för medel till detta kan bli aktuellt.

När det gäller kart-, mät- och GIS-verksamheten riktar sig 
stora delar av denna verksamhet internt. Det är övriga 
förvaltningar och kommunala bolag som önskar hjälp med 
till exempel inmätningar eller framtagande av analyser i 
GIS. GIS-verksamheten är idag till viss del en support till 
övriga kommunen men när det gäller större projekt tar vi 
ut avgift enligt gällande taxa på samma sätt som vi gör för 
mätuppdrag. Detta kan i flera fall göra att verksamheter 
inom den kommunala organisationen får avstå från tänkta 
utvecklingsprojekt som skulle hjälpa dem i deras ordinarie 
arbete då de inte har budget för detta. Genom åren har de 
interna intäkterna utgjort cirka 25 procent av intäkterna. 
Skulle istället verksamhetens ram utökas med samma belopp 
skulle verksamheten kunna utgöra en intern support och 
utföra de uppdrag som andra förvaltningar och bolag har 
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behov av utan att skicka fakturor internt. Detta skulle spara 
administrativt jobb och ge en större utvecklingsmöjlighet för 
fler verksamheter att kunna få stöd och hjälp i sina projekt.

Plan för år 2022-2024
En stor del av avdelningens verksamhet är beroende av ett 
externt intresse av att exploatera och bygga.

Utöver exploateringsintressen har kommunen ett ansvar att 
se över gamla detaljplaner, något som kommunen inte haft 
utrymme att göra på många år. Här finns ett uppdämt behov 
och ett arbete behöver påbörjas. Detta är dock ett arbete 
som behöver finansieras med kommunala medel då det inte 
finns en extern exploatör och kanske inte ger så många nya 
byggrätter. Miljö- och byggnämnden avser i mån av utrymme 
att se över och uppdatera gamla detaljplaner.

Inom kart- och GIS-området pågår en ständig utveckling av 
instrument och mjukvara. Strömstad är känt för att ligga 
i framkant och hålla en mycket hög kvalitet i sitt arbete. 
Detta vill vi fortsätta med. Teknikutvecklingen gör att vi 
kan börja jobba med till exempel massberäkningar inför 
exploateringar och vi kan jobba med 3D-modeller för att 
lättare kommunicera förslag med våra medborgare.

Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva 
föreskrifter för detaljplaner. Syftet med bemyndigandet är 
att Boverket ska formulera föreskrifter så att kommande 
detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar har en 
enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och att de 
redovisas enhetligt. Regeringens ambition är också att 
detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. 
Boverket räknar idag med att detaljplaner som påbörjas från 
och med 1 januari 2022 ska följa föreskrifterna. Avdelningen 
har införskaffat ny programvara för detta och ett nytt 
arbetssätt har implementerats men det finns ett fortsatt 

behov av utveckling och nya rutiner. På sikt kommer troligen 
föreskrifterna även gälla att äldre detaljplaner ska göras 
digitala.

Räddningstjänsten
Avdelningen har på nämndens delegation huvudsakligen 
följande ansvarsområde:

• Lagen om skydd mot olyckor LSO SFS 2003:778

• Förordningen om skydd mot olyckor FSO SFS 2003:789

• Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE SFS  
2010:1011  

• Förordningen om brandfarliga och explosiva varor FBE 
SFS  2010:1075

• Statens räddningsverks föreskrift om skriftlig redogörelse 
för brandskyddet SRVFS 2003:10

• Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om 
Systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3

Räddningstjänstens ansvarsområden omfattar det operativa 
och förebyggande arbetet i organisationen. I det operativa 
arbetet ingår att vara akut skadeavhjälpande med en utifrån 
aktuell riskbild tillräckligt stor beredskapsstyrka. Utmaningen i 
framtiden för den operativa delen ligger i att kunna rekrytera 
personal som är villiga att utbilda sig och bli deltidsbrandmän, 
samt att kunna upprätthålla kompetensen och kvalitetssäkra 
det operativa arbetet.

Verksamheten under år 2021

Förebyggande verksamhet
Förebyggande arbetet gällande brandskydd är högt 
prioriterat och kommer att ske genom dels remisshantering 
och samverkan med övriga avdelningar inom miljö- och 
byggförvaltningen och dels genom externa utbildningar i 
exempelvis heta arbeten och anläggningsskötarkurser för 

automatlarm. Räddningstjänsten kommer att arbeta med 
att kvalitetssäkra tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE),  
samt arbeta för kortare handläggningstider. Under år 2021 
kommer 33 procent av kommunens anställda att utbildas i  
grundläggande brandskydd och hjärt- och lungräddning (HLR). 
Kommunens plan för systematiskt brandskydd kommer att 
revideras. 

Operativ verksamhet
Under året kommer arbetsmiljö vara i fokus genom att 
övningsverksamheten ska kvalitésäkras.
För att räddningstjänsten ska klara sitt uppdrag ska 
räddningstjänstens förmåga utredas. Till följd av utredningens 
resultat kan avtal med annan räddningstjänst teckna nya 
avtal (utöver de vi har idag).  Strömstad räddningstjänst 
ansvar idag för Kemolyckor i Norra Bohuslän. Att vara ansvarig 
ställer stora krav och många övningstimmar. Vi kommer att 
försöka skriva samverkansavtal med norsk räddningstjänst att 
ansvara för kemolyckor tillsammans med Räddningsförbund 
Mitt Bohuslän. Räddningstjänstens samverkansavtal 
kommer att ses över. Det innebär att det kan tillkomma nya 
samverkansuppdrag.   

Övrigt
Den 1 januari revideras Lagen om skydd mot olyckor. 
Räddningstjänsten kommer att få nytt och utökat 
arbetsområde. Det är ännu oklart hur det kommer att påverka 
räddningstjänsten. Vi förutsätter att 2021 kommer att vara 
ett mellanår, för att inför 2022 skapa en ny eller förändrad 
organisation och arbetssätt.  

Avtal med Räddningstjänst Stor Göteborg gällande 
ledningssystem kommer att tecknas och börja gälla 1 
januari 2021. Samverkan mellan Sotenäs-Tanum-Strömstads 
räddningstjänster och övriga räddningstjänster inom Fyrbodal 



41

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 16,3 17,4 17,4

Bidrag 0,5 0,6 0,6

Övriga intäkter 1,1 0,2 0,2

Summa Intäkter 17,9 18,2 18,2

Kostnader (-)
Personalomkostnader -35,4 -36,8 -36,9

Lokalkostnader -4,9 -4,8 -4,9

Övriga driftkostnader -6,7 -6,1 -6,1

Kapitalkostnader -2,1 -2,3 -2,0

Summa kostnader -49,1 -50,0 -50,0

Utfall -31,2 -31,8 -31,8
Budgetram -32,7 -31,8 -31,8
Avvikelse 1,5 0,0 0,0

Äskande budget-
dialog september
Budgetram -32,7 -31,8 -31,8

Investeringar
Mnkr

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan
2023

Brandtankenhet 3,7 0,0 0,0 0,0

Fältdator 0,1 0,0 0,0 0,0

Bergborrningsmaskin 0,1 0,0 0,0 0,0

Brand/räddningsenhet 
Skee

0,0 2,4 0,0 0,0

Klippverktyg 0,0 0,4 0,0 0,0

Flygfotografering inkl. 
kartering på Koster

0,0 0,2 0,0 0,0

Programvara för 
fotogrammetri

0,0 0,1 0,0 0,0

GPS 0,0 0,0 0,3 0,0

Andningsskydd 0,0 0,0 0,4 0,4

Radiokommunikation 0,0 0,0 0,1 0,1

Brand/räddningsfordon 
Syd Koster

0,0 0,0 1,6 0,0

Brand/räddningsfordon 
Nord Koster

0,0 0,0 0,0 1,6

Mätbil 0,0 0,0 0,0 0,5

Summa: 3,8 3,1 2,3 2,6

i både förebyggandefrågor och operativ planering fortgår.
Plan för skogsbrand och rutiner gällande eldningsförbud 
kommer att revideras.

Plan för år 2022-2024
Arbete med att lösa personalrekryteringen på deltid kommer 
att fortsätta och kommer att vara långsiktigt. Arbetet med att 
fördjupa samverkan med räddningstjänsterna i Strömstad, 
Tanum och Sotenäs samt övriga räddningstjänster i Fyrbodal 
och Haldens- och andra räddningstjänster i Norge kommer att 
fortgå. 

Att i Västra Götaland införa gränslös räddningstjänst. 
Gränslösräddningstjänst innebär att närmsta räddningstjänst 
med rätt förmåga larmas till olycka, oavsett vilken kommun 
olyckan har skett i.  

Det förebyggande arbetet är i första hand att utföra tillsyn 
på verksamheter gällande brandskydd och utrymnings-
säkerhet och att utfärda tillstånd för att bedriva verksamhet 
som omfattas av lagen om brandfarlig och explosiv vara. 
Räddningstjänsten har också uppdraget att i enlighet 
med kommunens antagna brandskyddspolicy utbilda alla 
kommunens anställda i grundläggande brandskydd och 
hjärt-lungräddning, och att arbeta med råd och information 
rörande brandskydd till kommunens innevånare. Införa nya 
rutiner och arbetssätt enligt lag om skydd mot olyckor.
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Tekniska nämnden 
Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt Investeringar

Mnkr
Budget 

2021
Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Tillgänglighetsanpassning 0,1 0,1 0,1 0,1

Belysning, stolpar m.m. 0,6 0,6 0,6 0,6

Lekplatser 1,0 1,0 1,0 1,0

Havsnära stråk centrum   0,3 0,3 0,0 0,0

Toalett Skeppsbroplatsen 1,3 0,0 0,0 0,0

Toalett Kärleksudden 0,0 1,3 0,0 0,0

Resecentrum 0,8 0,0 0,0 0,0

Gatuutbyggnad Myren 0 5 4,1 3,5

Reinvesteringar gångbroar 
Strömsån

1,5 0 0 0

Ombyggnation Ringv/
Prästängsv

1,5 0 0 0

Utbyte, Traktor 2 Näsinge/
Skog

0 1 0 0

Saltspridare/snöblad 0,3 0 0,3 0

Utveckling gästhamn 0,1 0,1 0,1 0,1

Utbyte av bryggor 1 1 1 1

Strandpromenaden, bryggor 1 0 0 0

Reinvesteringar 
kajanläggningar

3 3 3 3

Miljöuppgradering pråm 1,0 0 0 0

Ångbåtskajen 12,3 0 0 0

Uppgradering gästhamn 4 0 0 0

Starekilen småbåtshamn 2 0 0 0

Förskönande åtgärder 
plagen

1 0 0 0

Reinvestering lekplatser 0,3 0,3 0,3 0,3

Replantering av träd 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa: 33,2 13,8 10,6 9,7

Inom den skattefinansierade verksamheten ansvarar tekniska nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter, 
arrenden, gator, vägar, parkeringsplatser, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och 
fritidsanläggningar, flygplansverksamhet, offentlig belysning, linfärjerederier, hamnverksamhet för färjetrafik, 
småbåtshamnar och gästhamnar.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 42,9 42,7 16,6

Bidrag 0,0 0,2 0,0

Övriga intäkter 16,0 14,1 14,3

Summa Intäkter 58,9 57,0 30,9

Kostnader (-)
Personalomkostnader -18,6 -18,5 -18,3

Lokalkostnader -1,6 -1,7 -2,0

Övriga driftkostnader -35,6 -34,9 -32,9

Kapitalkostnader -12,2 -14,8 -12,5

Summa kostnader -68,0 -69,8 -65,7

Utfall -9,1 -12,8 -34,8
Budgetram -15,8 -12,8 -34,8
Avvikelse 6,7 0,0 0,0

Äskande budget-
dialog september

 -6,5

Budgetram -15,8 -12,8 -41,3

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024
Teknisk nämnd och förvaltning
Tekniska förvaltningens administrativa avdelning tillhanda 
håller stöd och service och samordnar samtliga avdelningar 
inom förvaltningen och politiken. Stöd och service ges inom 
ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser, policyfrågor, 
diariehantering samt generell administration. Här ingår även 
förvaltningens verksamhetsutvecklare och operativa chef. 
Dessutom ingår drift och administration av förvaltningens 
fastigheter i verksamheter. EkoPark Strömstad är också 
en del som är kommunens mötesplats för natur- och 
miljöintresserade. EkoPark Strömstad består av Ekohuset 
med en interaktiv utställning, en vacker naturstig, 
återvinningscentralen och det centrala avloppsreningsverket.

Verksamheten under år 2021
Förvaltningen arbetar vidare med att förtydliga uppdrag och 
ansvarsfördelning, att effektivisera den interna styrningen 
och det interna och externa samarbetet samt förbättra 
den administrativa hanteringen. Förvaltningschefen vill 
arbeta för att få en sammanhållen organisation med god 
framförhållning. En del i genomförandet är att ansvarig 

Skattefinansierad verksamhet
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tjänsteman för förvaltningens projekt har tillträtt en 
tjänst som operativ chef för hamn- och gatuavdelningen. 
Förvaltningen kommer även att arbeta med fokus på 
strategisk ledning för att möta upp och arbeta mot 
kommunens gemensamma mål. 

Under året kommer iordningställande av den gamla 
skjutbanan inklusive sanering av marken att genomföras för 
att uppfylla åtagande kommunen har gentemot Strömstads 
Skytteföreningen. Syftet är att området ska användas för 
rekreationsändamål.

Digitalisering – E-tjänster, systemöversyn 
Det behövs ett samlat grepp kring frågor som rör digitalisering 
i förvaltningen. Nuläge behöver kartläggas genom att bland 
annat se över de digitaliseringsprojekt som är pågående i 
förvaltningen samt de system som ligger under förvaltningens 
ansvar. Digitaliseringsprojekten behöver prioriteras och 
tidplaneras. Systemen behöver ses över för att bedöma nytta, 
tilldela ansvar och se över avtal. 

E-tjänster är ett av de pågående digitaliseringsprojekten som 
också innefattar genomgång av förvaltningens blanketter. 
Inom en snar framtid kommer förvaltningen att få tillgång 
till Microsoft 365 vilket kommer innebära nya arbetssätt, för 
detta behöver förvaltningen avsätta tid. 

Varje avdelning behöver identifiera resurskrävande processer 
och åtgärda dessa, delvis genom digitalisering. De processer 
som medför störst kundnytta ska prioriteras, ett exempel på 
en sådan process är vattenavläsningen hos fastighetsägare. 
Effektivisering av processer såsom körjournaler, beställning 
och inköp är annat som behöver prioriteras.

Administration
Förvaltningens administration tillhandahåller stöd och service 

till samtliga avdelningar inom förvaltningen och ska ständigt 
arbeta för att möta det behov som finns i verksamheten. 
Under 2020 startade förvaltningen upp ett arbete för att 
stärka administrationens stöd och service till avdelningarna. 
Arbetet leds av förvaltningens verksamhetsutvecklare som 
har en samlad bild av det behov som finns i förvaltningens 
avdelningar. Avdelningarna har identifierat områden 
som behöver utvecklas och förbättras och under 2021 
fortsätter jobbet med att identifiera, fördela och prioritera 
de arbetsuppgifter som den administrativa personalen ska 
hantera. Arbetet behöver effektiviseras för att kunna möta 
verksamheternas behov. Tid behöver avsättas för att ge 
plats för behövliga utvecklingsarbeten samt för de pågående 
kommunövergripande projekten som pågår, som exempelvis 
E-arkiv.

Från hösten 2020 kommer en halv tjänst övergå till 
verksamheten för service- och inköp vilket förutsätter ett 
effektivt och planerat arbetssätt i administrationen.

Under 2020 startade kommuncenter upp och tekniska 
förvaltningen var först ut bland kommunens förvaltningar att 
bidra med personalresurs och uppdrag till kommuncenter. 
Införandet innebär att tekniska förvaltningens administration 
på sikt inte längre behöver hantera de telefonsamtal 
och ärenden av enklare typ som kommuncenter kan 
överta. Detta kommer att frige tid för utvecklingsarbeten i 
administrationen.

För EkoPark Strömstad fortsätter arbetet med folkbildning 
i teman inom hållbar utveckling, miljö och natur. Under 
kommande år blir det viktigt att arbetet inriktas på 
kommunens hållbarhetsmål.

Plan för år 2022-2024
Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge 

förvaltningen rätt förutsättningar för en fungerande vardag 
och så effektivt som möjligt tillgodose verksamheternas och 
medborgarnas behov.

Gator, vägar, parkeringsplatser, tätortsnära 
skog samt Näsinge flygplats
Verksamheten verkar för en bra infrastruktur med 
bra teknisk försörjning som underlättar och förbättrar 
kommunikationerna inom samt till och från kommunen. 
Här finns även parkeringsverksamheten som omfattar 
parkeringsövervakning i centrum, parkeringsbuss, underhåll 
av parkeringsplatser och parkeringsautomater. I ansvaret ingår 
även skötsel av gatubelysning, löpande underhåll av gator och 
vägar samt snöröjning på kommunens gator och vägar. 

I verksamheten ingår även skötsel av kommunens tätortsnära 
skogar.

Verksamheten under år 2021
Arbetet fortsätter med underhåll av kommunens tätortsnära 
skog utifrån antagen skogsbruksplan. Dock kommer 
arbetet utökas under 2021 på grund av beslutade extra 
medel. De områden verksamheten valt att fokusera på 
är; Nilsemyr-Folkparken till Östra Berget (längs gång- och 
cykelvägarna), området söder om Östergatan, området norr 
om Karlsgatan till Fiskartorpet samt gallring och röjning i 
Trollemyrvägsområdet i Skee. 

Under året fortsätter verksamheten arbeta med att byta ut 
belysningsarmaturer till miljövänligare LED-belysning.  

Verksamheten arbetar fortlöpande med trygghets- och 
tillgänglighetsvandringar, vilka görs i samarbete med 
kommunens folkhälsostrateg samt berörda föreningar och 
medborgare. 
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Verksamheten vill under 2021 få möjlighet att genomföra 
renovering av de två mindre gångbroarna över Strömsån.  Det 
finns en akut underhållsbehov vilket framkommit i tidigare 
besiktningar av de broar som kommunen ansvarar för. Bron 
vid roddklubben kräver underhåll av betongpelarna som 
bär bron. Bron vid bokhandeln har behov av rostskydd på 
stålbalkarna och nytt trädäck. Verksamheten ser det som ett 
behov som behöver göras skyndsamt då det finns risk att om 
inte åtgärder vidtas kan broarna komma att behöva stängas.

Plan för år 2022-2024
• Fortsätta arbete med trygghets- och tillgänglighetsvand-

ringar. 

• Fortsätta arbeta med energieffektiviseringar av kommu-
nens belysning. 

• Fortsätta arbete med att underhålla kommunens tät-
ortsnära skog enligt skogsbruksplanen. 

Allmän platsmark
Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor, 
planteringar, trottoarer och torg. Här ingår även upplåtelse av 
allmän platsmark 

Verksamheten under år 2021
Underhåll av parker och grönområden pågår enligt 
underhållsplan som även innebär attraktiva miljöer 
och besöksmål. Verksamheten bedrivs via upphandlad 
entreprenad i samverkan med våra kommunala bolag. 

Verksamheten fortsätter sin inventering av träd i parkmiljöer 
för att kunna planera åtgärder på befintliga träd och 
föryngring där det är möjligt.

Kommunens samtliga lekplatser kommer fortsätta att 
inventeras för att kunna reinvestera och utveckla dem. Fokus 

kommer att ligga på att få ett antal inkluderande lekplatser i 
Strömstads kommun.

Plan för år 2022-2024
• Fortsätta arbete med kommunens lekplatser

• Fortsätta utveckla kommunens grönytor 

• Fortsätta arbetet med att etablera tätortsnära vildängar.

Sidoordnad verksamhet
Här ingår kommunens bilpool som tillhanda håller fordon till 
uthyrning för hela kommunen. Fordonsadministration och 
skötsel av samtliga fordon för tvätt och övrigt underhåll sker 
inom samma verksamhet.

Verksamheten under år 2021
Arbeta med att succesivt ställa om kommunens fordonspark 
inklusive entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel. För 
att verksamheten ska kunna fortsätta utveckla fordonsparken 
krävs det ett utökat mandat tilldelas verksamheten. 

Viktigt för verksamheten blir att under året analysera och se 
över kommunens bilpool detta på grund av rådande situation. 
Resandet har minskat till följd av pandemin vilket lett till att 
uthyrningen i bilpolen har minskat. Måste ha beredskap för 
bestående beteendeförändringar.

I de upphandlingar verksamheten ansvarar för läggs stor vikt 
vid miljö, för att kunna nå kommunens övergripande mål om 
att vara fossiloberoende 2030.

Plan för år 2022-2024
• Fortsatt arbete mot kommunens övergripande mål Fossi-

loberoende 2030. 

• Fortsätta med att byta ut personbilarna till gas, hybrid 
alternativt eldrift.

Service och inköp
Verksamheten bedrivs gemensamt för alla kommunens 
verksamheter. Distribution av inkommande och avgående 
post samt varudistribution till cirka 30 verksamheter. 
Handhar kommunens materialförråd för vatten och 
avloppsverksamheten, handhar bassortiment av vissa 
förbrukningsvaror till exempel toalett-och hushållspapper, 
plasthandskar, städkemikalier med mera.  Sköter även 
samordning för drift och underhåll av kommunens maskin och 
arbetsfordonspark.

Verksamheten under år 2021
Fokus under året kommer att vara att få på plats 
verksamheterna som idag inryms i TP till Mekanikern på 
Prästängen samt se över möjligheten att effektivisera 
verksamheten. 

Verksamheten behöver under 2021 under rådande situation 
ta hänsyn till och planera för eventuella konsekvenser av 
pandemin. Det har ställt andra krav på service- och inköp 
än tidigare. Det kommer att krävas större lagerhållning av 
skyddsutrustning som det dessutom kan bli svårt att få 
tag i. Det är därför viktigt att verksamheten har tät dialog 
med upphandlingsavdelningen och övriga förvaltningar i 
kommunen. Verksamheten behöver skynda på utvecklingen 
och effektiviseringen av verksamheten för att kunna möta de 
behov som finns.

Plan för år 2022-2024
• Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt 

arbete med beställningar, avtalstrohet för verksamheter-
nas behov.
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Plan för år 2022-2024
• Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätor-

terna för att upprätthålla en ren miljö för våra kommunin-
vånare och alla kommunens besökande. Verksamheten ska 
arbeta för målet ”En av de renaste kommunerna i Sverige”

• De allmänna toaletterna ska fortsatt upprustas för att 
förenkla skötseln.

Hamnar
Hamnverksamheten omfattar drift, underhåll och utveckling 
av kommunens färjeläge, handelshamn, småbåtshamnar, 
farleder och gästhamn. Färjeget på Torskholmen trafikeras av 
två rederier. 

Kontinuerliga besiktningar och periodiskt underhåll av 
linfärjor, kajer och bryggor utförs för att undvika olyckor och 
driftstörningar.

Kommunen är ansvarig för att ta hand om allt 
fartygsgenererat avfall från fartyg som trafikerar hamnarna.

Från och med 2021 utökas ansvarsområdet med drift och 
underhålla av kommunens badplatser och två linfärjor som 
tidigare låg inom gatuverksamheten inom förvaltningen. En 
över Kostersundet och en över Bojarkilen.

Verksamheten under år 2021
Under året kommer ångbåtskajen, där kosterbåtarna lägger 
till renoveras. Arbetet ska utföras under hösten 2020 till 
och med juni 2021. Trafiken kommer att kunna pågå under 
renoveringen. 

För stationskajen, vid Pråmen, har det uppdagats problem 
med betongen och de anslutande flytbryggorna. Bryggorna 
kommer att behöva bytas för att klara av den ökade 
belastningen i gästhamnen på grund av större och tyngre 

båtar. Arbetet är planerat att påbörjas under hösten 2021 och 
ska vara klart till nästkommande gästhamnssäsong.

Under året kommer arbetet med att renovera och utveckla 
strandpromenaden slutföras och den sista etappen ska bli klar 
under våren 2021.

För att möta och arbeta mot kommunens målarbete med 
en hållbar kommun avser verksamheten att anpassa sin 
maskinpark för att minska användandet av fossilt bränsle.

Plan för år 2022-2024
• Utbyte av kommunens äldsta bryggor och utveckling av 

gästhamnen pågår fortlöpande

• Översyn kommunala badplatser för att kunna utveckla och 
förädla dem

• Under perioden kommer omfattande underhåll av linfär-
jorna över Bojarkilen och Kostersundet att genomföras i 
enlighet med ålagd underhållsintervall. 

Allmän markreserv
Samordnar och ajourhåller jakträtts- och arrendeavtal, 
markfrågor, försäljning av bostads- och industritomter samt 
övrig förvaltning av kommunens markinnehav. 
Förvaltning av kommunens skogsinnehav som innefattar, 
slutavverkning, gallring, plantering och röjning.

Verksamheten under år 2021
• Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande. 

• Fortsätt att underhåll kommunens skogsinnehav efter 
antagen skogsbruksplan

• Arbete med kommunens exploateringar

Plan för år 2022-2024
• Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen 

skogsbruksplan. Avverkningar, gallring, röjning med mera 
görs på entreprenad. 

• Planläggning för fler bostäder pågår. 

Allmän renhållning
Inom verksamheten ingår städning av allmänna platser, 
gästhamnar och allmänna toaletter. Tillsyn sker sju dagar 
i veckan under sommarperioden. Resten av säsongen 
sker tillsyn fem dagar i veckan. Sommarpatrullen har sin 
arbetsledning via den arbetsledare som har beredskap

Verksamheten under år 2021
Fortlöpande underhålla befintliga toaletter och se över 
behovet av nya anläggningar. Uppdatera placeringar av 
soptunnor och sopstationer i takt med att tätorterna växer 
och nya områden skapas. Under året kommer det att 
investeras i en ny och tillgänglighetsanpassad toalett på 
Skeppsbroplatsen. 
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Tekniska nämnden 
Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 96,3 97,1 96,8
Bidrag 0,3 0,0 0,0

Övriga intäkter 4,7 4,4 4,5

Summa Intäkter 101,2 101,5 101,3

Kostnader  (-)
Personalomkostnader -27,1 -27,2 -27,5

Lokalkostnader -0,7 -0,7 -0,8

Övriga driftkostnader -48,8 -47,9 -45,6

Kapitalkostnader -24,6 -25,1 -27,4

Summa kostnader -101,2 -100,9 -101,3

Utfall 0,0 0,6 0,0
Budgetram 0,0 0,6 0,0
Avvikelse 0,0 0,0 0,0

Äskande budgetdialog 
september

 0,0

Budgetram 0,0 0,6 0,0

Vatten-och avloppsverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen samt att rena avloppsvattnet på ett 
miljöriktigt sätt. Verksamheten bedrivs med fokus på säkra 
processer, miljö och ekonomi. VA-verksamheten består av 160 
stycken anläggningar varav fem vattenverk, fem avloppsverk, 
120 stycken avloppspumpstationer samt cirka 50 mil (44 
mil vatten, avlopp och 6 mil dagvatten) ledningsnät. Antalet 
anslutna fastigheter är cirka 4 000 stycken.

Det pågår ett arbete inom verksamheten med att säkerställa 
Strömstads kommun framtida vattenförsörjning. I det 
arbetet är det viktigt att verksamheten prioriterar sitt arbete. 
Verksamheten har identifierat tre områden som behöver 
förstärkas och prioriterat hur detta ska genomföras; utöka 
med en säkerhetsbarriär till i vattenverket i Strömstad, 
byggnation av ett större vattentorn samt se över Strömstads 
kommuns behov för en reservvattentäkt tillsammans 
med miljö- och hälsa, räddningstjänsten och kommunens 
säkerhetsamordnare.

För 2021 uppgår investeringarna för verksamheten till 55,8 
mnkr. Planåren 2022-2024 uppgår investerings-behovet till 
totalt 148,5 mnkr. Stor investering för verksamheten under 
året avser av cirka 15 kilometer sjöledningar samt tre nya 
pumpstationer på Öddö, Bojar och Skeppsbron.

Förslag inom VA-verksamheten är att brukningstaxan inte 
justeras för 2021. 

Taxefinansierad verksamhet

Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

VA-verksamheten
Avloppspumpstationer/tryckstegringar 4,0 4,0 4,0 4,0
Reinvesteringar VA 3,0 3,0 3,0 3,0
Avloppsledningar till och från Österröd 44,0 0,0 0,0 0,0
Projektering Vattentorn  6 000-8 000 m3 0,0 0,0 0,0 3,0
Mätarbrunnar/flödesmätare 0,0 0,0 1,0 0,0
Utbyggnad Bojar AP/Lökholmen/Bogen 2,0 31,0 31,0 0,0
Projektering Lilla Åseröd, byggledning 0,8 0,8 0,0 0,0
VA-utbyggnad Myren 0 5 0 0
Färskvattentank 10 kubik 0,5 0 0 0
Tryckstegring Lökholmen 1,5 0 0 0

Summa: 55,8 43,8 39,0 10,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Avfallsverksamheten
Containers och behållare 0,4 0,4 0,4 0,4
Utbyte sopbil D10 0,0 0,0 2,0 0,0
Utbyte sopbil D40 0,0 0,0 0,0 2,0
Utbyte sopbil D50 0,0 0,0 0,0 1,2
Utbygg/iordningställ ÅVC, damm 2 0,0 3,0 0,0 0,0
Betongplatta metallskrot 0,8 0,0 0,0 0,0
Projektering matavfallsinsamling 0,7 0,5 0,0 0,0
Behållare matavfallinsam 1 1 1 1
Övriga behållare 0,5 0,5 0,5 0,5
ID-reg utrustning sopbilar 0,1 0 0 0

Summa: 3,5 5,4 3,9 5,1
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totalt 17,4 mnkr. Större investeringar har bäring på införandet 
av matavfallsinsamling.  

Förslag inom avfallsverksamheten är att taxan inte justeras för 
2021. 

Fjärrvärmeverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa fjärrvärme till 
anslutna kunder på Tången. Fjärrvärmesystemet består 
av en fjärrvärmepanna och värmerör som går in till 
fastighetsägarna. Anläggningen har varit i drift i 16 år. 
Driftövervakning samt avläsning av mätare sker digitalt. 

Under året kommer verksamheten undersöka möjligheten 
att lämna över driftansvaret till extern entreprenör då det 
upplevs svårt att upprätthålla den kompetens som krävs för 
att hantera verket.  

Förslag inom fjärrvärmeverksamheten är att taxan inte 
justeras för 2021.

Avfallsverksamheten
Verksamheterna ansvarar för insamling av hushållssopor hos 
kommunens 10 380 abonnenter.  Kommunen är uppdelad i 
sex olika sopdistrikt, fyra på fastlandet, ett på Koster och ett 
distrikt på övriga större öar. Alla distrikt förutom ö-distriktet 
körs i egen regi. En entreprenör sköter insamlingen med hjälp 
av båt på det mindre ö-distriktet som består av Ramsö, Styrsö, 
Syd-Långö och delar av Öddö. Totalt insamlas cirka 3 600 ton 
hushållssopor in från distrikten varje år. 

I kommunen finns två återvinningscentraler: Österröds ÅVC 
i Strömstad samt en mobil återvinningscentral. Den mobila 
ÅVC:n besöker Sydkoster och Nordkoster sammanlagt åtta 
lördagar varje år. På ÅVC Koster har hushåll möjligheten 
att lämna grovavfall och farligt avfall. På Österröds ÅVC har 
företag och hushåll möjligheten att lämna avfall som ingår i 
producentansvaret, farligt avfall och grovavfall.

Under året kommer hämtning av matavfall hos abonnenterna 
att påbörjas. Införandet kommer att ske på ett mindre 
område i ett första skede för att kunna göra en utvärdering 
av insamlingen. Därefter kommer införandet successivt 
genomföras inom Strömstads kommun. Kräver en 
samlad koordinering av kommunens resurser; politiker 
och andra beslutsfattare inom avfallsverksamheten, 
kommunikationsavdelningen, miljö- och byggförvaltningen.

För 2021 uppgår investeringarna för verksamheten till 3,5 
mnkr. Planåren 2022-2024 uppgår investerings-behovet till 
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AB Strömstadsbyggen med dotterbolag
Ordförande: Lena Martinsson
Vd: Mats Brocker
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads 
Kommun helägt bolag. Bolaget har till uppgift att 
främja försörjning av allmännyttiga hyresbostäder, 
anpassade servicebostäder och äldreboenden i 
Strömstad.

Verksamheten under år 2021
Stamrenovering i fastigheten Fiskaren 17 kommer att 
påbörjas 2021 och omfattar 63 lägenheter. I samband med 
denna renovering är planen att det ska finnas möjligheter för 
hyresgästerna att göra tillval i sina lägenheter. Det projekteras 
även för en elhybridanläggning som ett led i att nå ett 
fossilfritt samhälle. 

Projektering för nybyggnation av lägenheter på Magistern 4 
där drygt 30 lägenheter kommer att byggas. Planläggning och 
projektering för bostadsbyggande på Rådhusberget.

Ombyggnation vit avdelning på Beateberg.  Dagens 12 
lägenheter blir 9 varav 2 är för parboende. Ombyggnaden 
görs för att uppnå kravet på ytor och tillgänglighet för de 
boende samt bättre arbetsmiljö för personalen.

Upptrappning av arbetet med digital utveckling såsom digitala 
trapphusregister, tvättstugebokningar och låssystem.
Projektering inför stamrenovering på Rådhusberget ska 
påbörjas.

Fortsatt arbete med energi- och kostnadsbesparande åtgärder 
för att ta bort beroendet av fossila bränslen.

För dotterbolaget Strömstanet planeras det för utbyggnad 
av fibernät på; Rossö, Karlsgatan/Bukten, Annedal, Ylseröd/
Strömstad norra, Sydkoster och Näsinge.

Plan för år 2022-2024
Utbyggnad av fibernät på Blomsholm och Sydkoster.
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AB Strömstadslokaler
Ordförande: Ronnie Brorsson
Vd: Mats Brocker

AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads kommun 
helägt bolag. Bolagets verksamhet består i huvudsak 
i att främja Strömstads Kommuns försörjning 
av fastigheter och lokaler för dess skol- och 
förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen 
bedrivs i egen regi.

Verksamheten under år 2021
• Om och tillbyggnad av Bojarskolan fortsätter med nytt kök, 

ny mat- och gymnastiksal mm.

• Nya  flexibla tillagnings-/multikök planeras att byggas på 
Pilen 5 (fd sjukhuset) samt på Strömstiernaskolan (som  
ersättning för de två gamla uttjänta köken på dessa  
platser).

• Utredning - förprojektering av utbyggnad av Strömstierna-
skolan.

• Nytt kök och utökad matsal i Skee skola.

• Löparbanor och nytt konstgräs på Strömsvallen.

• Fortsatt arbete med energi- och kostnadsbesparande 
åtgärder för att ta bort beroendet av fossila bränslen.

AB Strömstad Badanstalt
Ordförande: Roy Andersson
Vd: Marcus Palm

AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads 
Kommun helägt bolag. Bolaget har till uppgift 
att skapa möjligheter till bad- friskvård- och 
folkhälsoarbete. Bolaget har även till uppgift att 
ansvara för driften av kultur och idrottsanläggningar 
samt administrera tidsbokningar. 

Verksamheten under år 2021
• Fortsatt utveckling av träningskoncept med fokus på  

utomhusträning.

• Personaleffektiviseringar i bad-  och anläggningsdrift.

• Öka uthyrningsgraden i kultur- och idrottsanläggningar.

• Fortsatt arbete med att bibehålla kommunens höga tal i 
simkunnighet bland skolelever.

• Arbeta att hantera dom ekonomiska effekterna av  
covid -19.

Plan för år 2022-2024
Verka för en renovering alternativt nybyggnad av simhall
Arbeta att hantera dom ekonomiska effekterna av covid -19.



50

Övergripande principer för verksamhets-  
och ekonomistyrning
Styrmodell – mål- och kvalitetsstyrning
Strömstads kommuns styrmodell skiljer mellan målstyrning 
och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa två typer av 
styrning gör det möjligt för den politiska ledningen att styra 
kommunens resurser i större utvecklingsprojekt, samtidigt 
som även den löpande verksamheten synliggörs och följs upp.

Kommundirektören fick under våren 2020 ett uppdrag att 
förenkla och förtydliga målstyrningen genom att ersätta 
tidigare fokusområden med etappmål. Detta påverkar 
styrmodellens delar men grunden är dock den samma.

Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling 
av verksamheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges vision som är nedbruten till etappmål 
vilka pekar ut i vilken riktning kommunen ska utvecklas. Varje 
etappmål har en målbeskrivning av vad, varför och förväntat 
resultat. Nämnderna beslutar sedan om hur nämnden ska 
bidra till det förväntade resultatet.

Uppföljning av att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet 
med målen görs genom att utvalda styrtal och aktiviteter 
kontinuerligt följs och analyseras. En samlad uppföljning av 
samtliga mål sker i samband med delårsbokslut i april och 
augusti samt i årsredovisningen.

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder 
och förvaltningar att verksamheten utförs med god kvalitet 
och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. 
Kvalitetsstyrningen utgår från de uppdrag som nämnderna 
har tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning 
som styr verksamheten.  I kvalitetsstyrningen kontrolleras 
exempelvis att det finns tillämpliga och verksamhetsnära 
rutiner som stöd till medarbetarna samt att dessa efterlevs 
i vardagen. En del i kvalitetsstyrningen är även att löpande 
ta emot och behandla synpunkter från invånare och 
kunder. Eftersom kvalitetsstyrningen är en integrerad 
del i verksamheternas dagliga arbete sker uppföljning 
kontinuerligt. Rapportering till kommunens förtroendevalda 
sker bland annat i samband med delårsbokslut och 
årsredovisning då även uppföljning av den interna kontrollen 
presenteras.

Kommunfullmäktiges mål och nämndmålen ska vara mätbara 
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse 
för god ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot 
varandra och över tiden enligt följande:

• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslu-
tade ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är 
vägledande för utveckling och inriktning av verksamheten. 

• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket 
fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas 

för kommande generationer.

Målkedjan – från vision till verksamhet
Vision 2030 – Kommunfullmäktiges vision för kommunen 
är grunden för målstyrningen. Visionen beskriver ett önskat 
framtida tillstånd för Strömstads kommun. 

Övergripande mål – Till visionen finns två övergripande mål. 
Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 
och ett hållbarhetsmål där Strömstad är en fossiloberoende 
kommun år 2030.

Figur 1: Illustration av kommunens styrmodell
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förändringar kommande år, vad gäller verksamhet, ekonomi 
och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå, liksom 
översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad 
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus 
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen. 

I slutet av september möts budgetberedningen och respektive 
nämnd i samråd, utifrån nämndernas budgetskrivelser. 
Kommunstyrelsen upprättar därefter förslag till beslut 
om skattesats samt budget och slutliga nämndsanslag till 
löpande drift samt investeringsverksamhet. Kommunstyrelsen 
behandlar ärendet i oktober och slutligen så fastställer 
fullmäktige kommunens budget i slutet av november.

Rapportering
Resultat- och balansbudget, tillsammans med 
nämndsanslagen, på översiktlig verksamhetsnivå, följs upp 
och rapporteras till kommunfullmäktige i delårsbokslut april 
och augusti samt i årsredovisningen. Delårsrapporteringen 
omfattar ekonomiskt periodutfall och prognos för helårsutfall 
samt uppföljning av måluppfyllelse.

Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och 
rapportering sker enligt kommunstyrelsens direktiv. 
Verksamhetsresultatet ska analyseras ihop med det 
ekonomiska resultatet. Vid eventuell negativ avvikelse mot 
budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i 
ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras.

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Begreppet har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
innebär bland annat att varje generation själv måste bära 
kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra 
ord, ingen generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation förbrukat. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 
avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa 
det krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga 
och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger 
information om even¬tuella avvikelser. Vidare behövs 
kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering 
och uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
med tillhörande nämndmål och styrtal tillsammans med 
uppföljning av verksamhetens löpande kvalitet (intern 
kontroll) ska säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv.

Kommunstyrelsen ska i delårsbokslut augusti och i 
årsredovisningen redovisa en samlad bedömning av 
om kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin 
ekonomi och verksamhet. I denna bedömning ska såväl 
det finansiella perspektivet som verksamhetsperspektivet 
beaktas. I bedömning av måluppfyllelse avseende 
verksamhetsperspektivet bör hänsyn tas till antalet uppfyllda 

Etappmål – För att nå vision 2030 och de övergripande målen 
har fyra etappmål pekats ut. Till varje mål finns en beskrivning 
om vad målet innebär, varför målet ska uppnås och vad det 
förväntade resultatet är.

Nämndmål – Nämnderna prioriterar vilka etappmål som 
nämnden ska bidra till och kompletterar målbeskrivningen 
med hur målet ska uppnås. För att undvika suboptimering och 
öka samordningsvinsterna i kommunen ska beskrivningarna 
av hur målen ska uppnås överensstämma mellan kommunens 
nämnder så långt som möjligt. 

Aktiviteter – Förvaltningarna tydliggör därefter hur 
etappmålen ska uppnås genom att årligen prioritera de 
aktiviteter som genomförs i verksamheterna.

Styrtal – Till de övergripande målen och etappmålen knyts 
styrtal. Styrtalen är verktyg i arbetet med att följa upp och 
utvärdera måluppfyllelsen.

Mål- & Budgetprocessen 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr 
utrymmet för resurstilldelning. I början av april meddelar 
budgetberedningen inledande budgetdirektiv med 
planeringsförutsättningar. Nämnder och förvaltningar 
arbetar med mål- och budget parallellt med bokslutsanalys 
och delårsuppföljning under våren. I slutet av maj möts 
budgetberedning, nämndpresidier och förvaltningsledningar 
i gemensam budgetdialog. Nämnderna tar sedan fram 
budgetskrivelser, för inlämning i mitten av september. Dessa 
ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge och bedömda 
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mål, målens skilda vikt samt resultatet av genomförd 
internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst 
en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål uppnås, 
att färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga 
allvarliga brister konstateras i den interna kontrollen. 
Uppföljning av internkontroll görs dock endast vid årsbokslut 
för kommunens om helhet.

Hållbarhet
Agenda 2030 är en agenda för hållbar utveckling som 
består av 17 globala mål och en mängd delmål antagna av 
FN. I agendan betonas att de tre olika perspektiven social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet är lika viktiga och 
ömsesidigt beroende av varandra. 

Enligt Strömstads kommuns värdegrund ska barnets 
perspektiv och folkhälsoperspektivet beaktas. 
Strömstads kommuns folkhälsoarbete utgår bland annat 
från det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation. Enligt barnkonventionen har alla barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma 
till tals. Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla 
åtgärder som rör barn.

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där 
hänsyn tas till både nivå och fördelning av hälsa. En god 
folkhälsa handlar inte bara om hälsa på så hög nivå som 
möjligt utan även om hur hälsan är fördelad. Kommunen 
har ett övergripande ansvar för när det gäller att skapa goda 
levnadsförhållanden för invånarna.

I kommunens folkhälsoplan är de prioriterade målområdena 
2019-2022 psykisk hälsa, fullföljda studier, trygga och goda 
uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande, goda levnadsvanor 
med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande 
arbete. Inom varje målområde ligger fokus på främjande 
och förebyggande folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden 
är det var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål 
kopplat till folkhälsoplanen. I varje tjänsteskrivelse ska även 
en konsekvensbeskrivning göras utifrån folkhälsoperspektiv 
och barnrättsperspektiv. Folkhälsoplanen följs upp varje år 
som en del i den hållbarhetsredovisning som presenteras i 
årsredovisningen.

Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad 
2030 vara en fossiloberoende kommun. En strategi har 
tagits fram för att nå målet som fokuserar på fyra områden: 
transporter, klimatsmart och hälsosam mat, sunda och 
klimatsmarta bostäder och lokaler och förnybara och 
resurseffektiva varor och tjänster. I varje tjänsteskrivelse ska 
även miljöperspektivet belysas.


