
Hej kommuninvånare! 
Det har nu gått ett halvår sedan jag tillträdde som nytt kommunalråd i 
Strömstad. Tiden går fort och det är många nya områden och frågeställningar att 
sätta sig in i.  Mycket återstår, men jag känner mig mer och mer varm i kläderna 
i mitt uppdrag.  

Att se till att Strömstadsborna kan följa det som händer i kommunen är en viktig 
del av det kommunala uppdraget. Det finns många sätt att hålla sig informerad, 
denna bulletin, eller nyhetsbrev, är ett. Det ska följas av fler under detta och 
kommande år och fungera som en kanal där ni kan ta del av min syn på aktuella 
frågor i kommunen. 

Kommunens ekonomi – utmaningar och möjligheter 

Inför budget 2020 har Strömstad i förhållande till många kommuner ett 
gynnsamt läge. Preliminärt kommer den totala budgetramen att öka med drygt 
20 miljoner kronor samtidigt som många andra kommuner tvingas sänka sina 
kostnader. Det betyder dock inte att vi inte har utmaningar i Strömstad. 
Verksamheterna får full kompensation för löneökningar, hyresökningar och 
ökade avskrivningar. Denna kompensation beräknas till cirka 30 miljoner kronor. 
Det betyder att effektiviseringar i verksamheterna krävs med ungefär 11 
miljoner kronor. 

Budgeten för 2020 innebär att Strömstads kommun beräknas nå ett ekonomiskt 
resultat på drygt 30 miljoner kronor. Det kan tyckas vara ett högt resultatmål, 
men det är viktigt för att Strömstads kommun ska vara rustad för kommande 
utmaningar där den demografiska utvecklingen med högre andel äldre och 
yngre ökar trycket på välfärden. 

Ett orosmoln är den negativa befolkningsutvecklingen som per sista april i år 
visar en minskning med 49 personer. Det visar att vi behöver prioritera arbetet 
med att tillskapa nya hyresrätter. En befolkningsminskning påverkar 
kommunens intäkter, vilket kan innebära att vi inte når upp till kommunens 
resultatmål. Utvecklingen följs noga och siffrorna behöver analyseras närmare 
innan vi kan dra slutsatser om eventuella trender. Vår förhoppning är att vi vid 
årets slut har en positiv befolkningsutveckling. 
 

 



Våra investeringar i korthet 

Kommunen har under några år gjort flera stora och ekonomiskt tunga 
investeringar och har fortfarande en del framför oss. Investeringarna har varit 
nödvändiga för att möta tillväxten i kommunen, men det har också inneburit att 
kommunen behövt låna pengar. Strömstad tillhör idag en av landets högst 
belånade kommuner. Målsättningen är att ändra på detta även om det får gå i 
långsam takt. 

Flera av aktuella investeringsprojekt har kommit långt. Kustbevakningens nya 
lokaler i Myrens hamn har nyligen invigts. Det säkerställer kustbevakningens 
stationering i Strömstad för lång tid framöver och ger oss också ett flertal nya 
maritima arbetsplatser. Kustbevakningen vill inte äga fastigheter utan brukar 
hyra av kommunerna. Så även i Strömstad. Investeringen ligger på drygt 60 
miljoner kronor. Det är väl använda pengar som i det långa loppet blir en lönsam 
affär och som dessutom ger oss en ny, fin kajanläggning dit även Koster Marins 
godstrafik flyttar från Torskholmen. Det kommer att innebära en betydligt bättre 
logistik än idag. 

I slutet av juli kommer Color Lines nya hybridfärja att sättas i trafik mellan 
Strömstad och Sandefjord. För att kunna ta emot de stora färjorna har 
omfattande anpassningar och ombyggnationer gjorts i färjeläget vilket även 
påverkat trafiken på Uddevallavägen. Arbetena är nu i stort sett färdiga och 
trafikomläggningen tas bort inom kort.  

Kommunen har investerat cirka 140 miljoner i färjeläget vilka de bägge 
rederierna kommer att betala tillbaka i sin helhet under 20 år samtidigt som 
kommunen fortfarande har en betydande årlig intäkt från de vanliga 
hamnavgifterna för färjorna.  

I södra hamnen har vi just avslutat arbetet med förstärkning och renovering av 
bryggan mellan Simons Hörna och Torskholmen. Även den är nu klar och har 
nyligen tagits i bruk och vi har nu ett nytt och fräscht gångstråk på denna 
sträcka. Renoveringen blev väldigt bra och utgör en perfekt komplettering av 
den tidigare gjorda bryggrenoveringen framför badhuset. Som även den blev 
mycket lyckad. 

Avloppsreningsverket på Österröd är det mest kostsamma investeringsprojektet i 
kommunen. Det är dimensionerat för att klara av den höga belastningen under 
sommarsäsongen och en framtida ökning av Strömstads befolkning. Den 
beräknade kostnaden ligger på drygt 240 miljoner kronor. Mycket pengar, men 



det är en nödvändig investering som dessutom i sin helhet kommer att 
finansieras via avgifter för förbrukning. 

Centrum – åtgärder för god funktion och trivsel 

Förra sommarens trafiksituation i centrum var under några hektiska 
sommarveckor väldigt ansträngd och därför har vi förändrat en hel del runt 
torget och Södra och Norra Hamngatorna. Nu får också gående och cyklister 
dela på det trottoarutrymme som finns på torget och Norra hamngatan. Vi har 
ställt ut parksoffor utefter Strömsån där det är möjligt och vi har tagit bort de 
hinder som försvårade för yrkestrafiken på Södra Hamngatan. Däremot ändrar vi 
inte på Oscarsplatsen och Plagen då vi tycker att dessa platser redan tillhör de 
vackraste i centrum. Vi kommer dock att snygga upp runt lekplatsen på Plagen 
och ta ner det buskage som skymmer insynen. Och givetvis ska den nya lagen 
om rökförbud skyltas upp särskilt på lekplatsen. Allt för att öka trivseln för 
boende, besökare och näringsidkare. 

 

Sist men inte minst… 

Detaljplanen för Canning är nu inne i sitt slutskede och beräknas efter en 
nödvändig miljökonsekvensutredning gå ut på samråd under hösten med ett mål 
om antagande under tidig vår 2020. Planen har nu bantats genom att 
Skeppsbroplatsen inte längre ska bebyggas och kommer att medge cirka 350 
bostäder på Canning. Sjukhusparkeringen blir kvar, men ska förskönas med 
grönytor och träd. De 300 parkeringsplatserna vi har där är oerhört viktiga om vi 
vill behålla ett levande centrum.  

Bland de kommande projekten finns också ett nytt polishus. Som det ser ut nu så 
kommer det troligen att lokaliseras i anslutning till räddningsstationen vilket är 
det alternativ som polisen förordar. Det är mycket rimligt att deras önskemål 
tillgodoses även om andra alternativ föreslagits. På samma sätt som i fallet med 
kustbevakningen vill polisen hyra sina lokaler i stället för att bygga själva. 

Vi behöver fler hyreslägenheter i Strömstad. De lägenheter som nu produceras 
är nästan uteslutande bostadsrätter som säljs till höga priser. Det är ett hinder 
för många och kön till hyreslägenheter är lång. Vi har satt igång med att ta fram 
en ny detaljplan för fler hyreslägenheter på Rådhusberget. Denna plan har 
högsta prioritet och kan förhoppningsvis gå ut för samråd under hösten. 



Vi ska också ta itu med planeringen av ett nytt multikök för våra skolor och att 
maten till de som bor på våra äldreboenden ska lagas på plats så långt det är 
möjligt. Utöver detta finns det en hel del andra saker som jag gärna vill 
informera er om, som framtidsplaner för badhuset och nytt särskilt boende och 
samråd kring sjukhuset. Mer om detta i kommande nyhetsbrev! 

 

Trevlig sommar! 

 

Kent Hansson 

Kommunalråd 


