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OMVÄRLDSANALYS 
Tekniska förvaltningens gemensamma uppdrag är att genomföra beslutade politiska mål för Strömstad 

kommun. I förvaltningens uppdrag ingår att göra omvärldsanalyser innan ett eventuellt genomförande av 

projekt när det gäller den totala kostnadsram, hänsyn tagen till framtida utveckling, tekniska lösningar och 

infrastruktur.  

Som en del i nämndens uppdrag ingår att medverka i arbetet med att ta fram detaljplaner av nya 

bostadsområden och genomförande av exploateringar. Den stora andelen projekt som drivs inom 

förvaltningen innebär en hög belastning som kan komma att medföra behov av tillfälliga förstärkningar 

samt prioriteringar.  

Turistkommun 

Besöksnäringen i Strömstad kommun har genom åren visat på en stabil tillväxt i antal besökare. Detta 

ställer höga krav på servicenivå och tillgänglighet inom kommunen. För tekniska förvaltningen innebär 

detta ett ökat tryck när det gäller allt från kommunens olika hamnar, badplatser till parkeringsmöjligheter. 

Verksamhetsvolymerna ökar framför allt inom hamnverksamheten där antalet gästhamnsnätter och antal 

passagerare och fordon från färjetrafiken ökar. Detta ställer stora krav på att förvaltningen sköter sina 

uppdrag och lyckas bibehålla den ökade servicegrad det medför.  

Fossiloberoende 2030 

Strömstad kommun har ett övergripande långsiktigt mål om att kommunen ska vara fossiloberoende till 

2030. Då Tekniska förvaltningen administrerar kommunens hela fordonspark så är det av väsentlighet att 

vi som förvaltningen ligger i framkant när det gäller bränslemöjligheter och hela tiden arbetar med att 

optimera kommunens fordonspark. Detta i sin tur kräver nära samarbete mellan kommunens samtliga 

förvaltningar för att få detta till att fungera. Det ställer ökat krav på förvaltningens personal som arbetar 

med detta. 

Kompetens 

En utmaning för många kommuner, tekniska förvaltningen inget undantag, är utveckla sin organisation för 

att möta de krav som ställs på verksamheten.  Därför är det viktigt att öka kunskapsnivåerna och tillvarata 

kompentenser. Ett led i detta är att se över sin arbetsorganisation och vem som gör vad på arbetsplatsen. 

Detta ställer stora krav på förvaltningens ledning som behöver ha som fokus att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för framgångsrik samverkan. 

Digitalisering 

Våra medborgare, företagare och besökare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med 

ökad tillgång till teknologi som ger snabb och sammanhållen service. Därför jobbar förvaltningen med att 

utveckla digitala tjänster som underlättar vardagen samt kontakterna med kommunen för alla grupper i 

samhället.  
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VERKSAMHETSANALYS 
Tekniska nämnden beslutade om ett nytt reglemente under 2019 som innebär att Mark- och 

exploateringsavdelningen arbetar på uppdrag av tekniska nämnden avseende 

exploateringsverksamheten.  Strategiska mark och exploateringsärenden samt arrendeupplåtelser med en 

avtalstid mellan 11-20 år ansvarar kommunstyrelsen för. Detta har inte varit helt klarlagt hur 

gränsdragningen varit mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden.    

Tekniska nämnden har genomfört en översyn av delegationer inom förvaltningens verksamhetsområden 

som även anpassats till beslutat reglemente. Översynen kommer att fortsätta under 2020.  

Under året har arbetet fortsatt med att planera för flytt av verksamheterna i lokalerna på TP till lokalerna 

på Prästängen. Statusen för arbetet är att detaljplanen för lokalerna inte är klar. Strömstad Lokaler 

inväntar bygglov för att kunna påbörja flytten. Syftet med flytten är att detta ska bidra till en gemensam 

placering av verksamheterna för en effektivare samverkan samt få en bättre arbetsmiljö. 

Arbetet med att uppföra en ny byggnad och kajanläggning för Kustbevakningen i Myrens hamn har 

färdigställts och inflytt skedde 1 april.  

Projektet med uppgradering av färjeläget har pågått under 2019 och beräknas färdigställas sommaren 

2020. I augusti 2019 togs Color Lines nya hybridfärja i drift. I och med hybridfärjan har förvaltningen 

ansökt om medel för att få tillstånd elförsörjning, en laddstation i färjeläget för att möjliggöra laddning av 

färjan i Strömstad. Detta har resulterat i att förvaltningen nu deltar i projektet Zero Emission Ports Sea 

som är en del av ett Interreg program.  Förvaltningen har även lämnat in en ansökan till Naturvårdverket 

om investeringsmedel från deras investeringsstöd Klimatklivet som är till för att verka för lokala och 

regionala åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser.   

Under 2019 har ombyggnationen av avloppsreningsverket fortsatt och som krävt mycket tid och resurser 

från verksamheten. Projektet följer uppsatt tidsplan och budget.  Ombyggnationen görs för att klara 

kommunens ökade befolkningsmängd och ökande miljökrav.    

Projektet dubblering av råvattenledning från Färingen har pågått under 2019 och beräknas färdigställas 

mars 2020.  

Statusen med Canningprojektet är att mark- och exploateringsavdelningen under 2019 arbeta med 

revidering av tidigare planförslag samt tillhörande utredningar utifrån inkomna synpunkter ifrån samrådet 

som hölls 2018 samt utifrån inriktningsbeslutet som kommunfullmäktige beslutade om i slutet av 2018. 

Där beslutades det att Skeppsbroplatsen inte längre ska bebyggas med bostäder utan istället ska göras 

allmänt tillgängligt. Under senhösten har projektet dock pausats helt i avvaktan på politiskt 

ställningstagande gällande projektets inriktning vilket beräknas fattas under våren 2020. 

Förvaltningen har även haft möten med Trafikverket gällande problematiken i våra korsningar Karlsgatan-

Ringvägen och väg 164-Grålösvägen i Skee. Diskussionerna kommer att fortsätta under 2020. 

Under 2019 har förvaltning fortsatt arbete med att göra en översyn av Strömstad kommuns 

fordonsadministration med syfte att se över nyttjandet av kommunens fordonspark. Dessutom har fokus 

varit att i största möjlig mån vid utbyte av fordon ersätta dessa med fossilfria drivmedel i enlighet med 
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Strömstad kommuns vision 2030. Under 2019 har det anskaffats 13 gasbilar och ytterligare två har 

beställts för leverans under våren 2019.  

Gatuverksamheten 

I verksamhetens arbete med att utveckla framkomligheten i centrum har det genomförts justeringar i 

trafikmiljön på Södra Hamngatan. Justeringarna har även lett till ytterligare ett antal parkeringsplatser 

centralt.  

Under året har arbetat fortsatt med att ta fram en kommunal cykelplan. Planen innehåller förslag på 

åtgärder i cykelvägnätverket med fokus på säkerhet och framkomlighet. I tillämpliga fall ska möjligheten 

att söka statligt bidrag undersökas.   

Parkeringsbussen har under året gått från att vara en tidtabellsstyrd busslinje till att bli en av- och 

påstigningsbuss under juli månad. Under juni och augusti har bussen gått enligt tidtabell.  

Under 2019 har verksamheten slutfört projektet med att byta ut kommunens samtliga 

parkeringsautomater. De nya automaterna erbjuder en digital parkeringslösning där ett parkeringsbevis 

inte behöver skrivas ut. Dessutom projektet med renovering kommunens lekplatser och under året har 

åtgärder utförts utifrån resultat från provtagning- och besiktningsprotokoll.   

Trygghetsvandring vid Strömstiernaskolan har genomförts och framtagande av åtgärdsplan pågår. Detta 

för att verka för säkrare skolvägar inom Strömstad kommun.  Tillgänglighetsvandring har genomförts 

under året i centrummiljön tillsammans med pensionärs- och handikapprådet med fokus på Karlsgatan.  

I ett led i Strömstad kommunens miljöstrategi Vision 2030 om en fossiloberoende kommun har det under 

året köpts in 13 stycken biogasbilar och ytterligare två stycken är beställda för leverans under våren 2020. 

Under året har verksamheten arbetat med våtmarksprojektet Nilsemyr pågått där kommunen fått bidrag 

från Länsstyrelsen på 90 procent av den totala projektkostnaden. Projektet kommer att slutföras under 

2020. Detta innebär ett nytt skötselområde för kommunen.  Under året har verksamheten även utfört 

arbete med vassröjning i Strömsvattnet. 

Hamnverksamheten 

På färjeläget har det under 2019 pågått uppgraderingsarbetet för färdigställande av det nya färjeläget.  I 

augusti började Color Lines nya hybridfärja trafikera Strömstad-Sandefjord. Uppgraderingen av färjeläget 

finansieras av rederierna som nyttjar hamnen i enlighet med tecknat investeringsavtal.  

På Myren pågår byggnationen av en ny kommunal kajanläggning för godstrafiken till öarna samt ny 

bunkringsbrygga. Under året har Kustbevaknings nya lokaler i Myren med tillhörande kaj färdigställts och 

inflytt skedde 1 april. 

På Strandpromenaden har renovering av sträckan mellan Badhuset och Skagerack genomförts. Under 

januari 2019 upptäcktes det att promenaden mellan Simons Hörna och Torksholmen var i akut behov av 

renovering vilket åtgärdats under året.  

I småbåtshamnarna har två bryggor ersatts med nya bryggor med tillgänglighetsanpassade ramper. 
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Mark- och exploateringsverksamheten 

Verksamheten har under 2019 arbetat med ett antal exploateringar. Canning, Starekilen småbåtshamn, 

Korsnäs och Mällbygård har det genomförts detaljplanarbete. Arbete med försäljning av kommunens två 

bostadsfastigheter i Källviksdalen, utredning av geotekniska förutsättningar i Norra Slön samt ett 

markanvisningsavtal för Vattentornsberget centrum.  

Under 2019 har arbetet fortsatt med översyn av de arrenden som varit aktuella för omförhandling, där 

målsättningen är att samtliga arrendatorer ska ha marknadsmässiga avtal på lika villkor.  

EkoParken 

Under året har verksamheten genomfört ett stort antal visningar, föredrag och exkursioner för framförallt 

barn och ungdomar, från förskola till gymnasium. Frekventa teman har varit avfallshantering, vattnets 

kretslopp, dricksvatten och avlopp, biologisk mångfald och energi. Besökare har framför allt kommit från 

Strömstad samt från närliggande kommuner såsom Tanum och Munkedal men även studiebesök från 

Norge. 

Samarbetet med Studieförbundet vuxenskolan, Naturum och Tjärnö marina laboratorium kallat ”Gröna 

mötesplatser” har även detta år arrangerat föreläsningar upplagda som vår- och höstprogram för 

allmänheten. Exempel på evenemang med olika teman 2019 är stadsodling, hönsskötsel, vatten ur både 

vetenskapligt och konstnärligt perspektiv. Till årets verksamhet hör också delaktighet Strömstad in light 

där ett stort antal människor anslöt till föreläsningar och andra aktiviteter under en fredag i november. 

Service & Inköp (Förrådsverksamheten) 

Verksamheten har arbetat vidare med att fortlöpande hålla hög service kring stöd och service för 

beställningar åt enheterna. Anpassningar sker löpande utifrån enheternas önskemål och behov. Under 

året har verksamheten varit delaktig i arbetet med utredning och plan för flytt av verksamheten till nya 

lokaler på Prästängen. Förhoppningen är att flytten ska genomföras under 2020.  
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Volymförändring 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal passagerare, 
rederierna 

1 223 537 1 302 562 1 358 374 1 428 900 1 524 385 

Antal personbilar, 
rederierna 

383 845 416 893 447 443 470 242 501 141 

Antal 
gästhamnsnätter 

10 914 11 263 12 247 11 019 11 305 

Antal dagsbesök 3 081 3 908 4 247 4 934 3 884 

Parkeringsintäkter 
(mnkr) 

5,7 6,0 5,4 5,2 5,5 

Vinterväghållning 
(mnkr) 

1,3 1,9 1,5 2,3 2,1 

Ökningen av antalet passagerare och personbilar för rederierna kan förklaras av att i augusti 2019 

driftsatte Color Line sin nya färja, Color Hybrid. Fartygets kapacitet är större och kan ta fler passagerare 

och fordon.  

Antalet gästhamnnätter, dagsbesökare i gästhamnen och parkeringsintäkterna är beroende av 

väderförhållanden och kan fluktuera mellan åren.  

Vinterväghållningen är även den väderberoende och kan fluktuera mellan åren.  
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MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Övergripande mål 

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun 

Implementera 
antagen 
laddplan 

 
 

 
 

Arbetet med åtgärdsplanen pågår. Laddplanen 
återremitterades till tekniska nämnden för 
komplettering med en mer konkret 
åtgärdsplan samt att belysa frågorna om 
strömförsörjning, flerbostadshus och 
finansiering. 

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun 

Succesivt 
utbyte av 
kommunens 
fordonspark 
inklusive 
entreprenadm
askiner till 
fossilfritt 
drivmedel 

 
 

 
 

Fordonsverksamheten har inte full rådighet 
över kommunens fordonsinnehav, kan endast 
agera rådgivande gentemot andra 
förvaltningar. Fordonsinnehav under 2019 har 
minskat från 106 till 105 fordon. Antalet 
fossilfria fordon är 23 st., 19 gasbilar, 10 
etanol och 4 elbilar. Andelen fossilfria fordon 
och maskiner (gas, el och etanol) av hela 
kommunens fordonsinnehav är 35 % i 
utgången av 2019. 

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun 

Miljö-
anpassning av 
kommunens 
hamnar 

 
 

 
 

Entreprenaden färdigställs under sommaren 
2020. 

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 

2030 har Strömstad 
en levande stadskärna 
med ett stort och 
varierat utbud av 
mötesplatser 

Utveckla och 
förädla 
offentliga 
miljöer och 
besöksmål 

 
 

 
 

Under 2019 har arbetet med upprustning och 
renovering av Strandpromenadens bryggor 
pågått. Etappen mellan Simons hörna och 
Skagerack kvarstår. 
 
Färjeläget planeras vara färdigställt 
sommaren 2020. 
 
Under året har ingen förädling genomförts 
utöver drift. 

2030 har Strömstad 
en levande stadskärna 
med ett stort och 
varierat utbud av 
mötesplatser 

Översyn av 
markanvändni
ngen i 
centrum 
(regelverket) 

    Möjlighet att ansöka om torgplats för 
cykeluthyrning finns. 
 
En översyn av Strömstads kommuns Allmänna 
lokala föreskrifter och Allmänna lokala 
föreskrifter för torghandel ska genomföras. 

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen 

2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika 
upplåtelseformer för 
alla åldrar 

Kommunal 
mark 

 
 

 
 

Detaljplanarbete pågår för Tjärnö, friliggande 
villor som varit på granskning, beräknas antas 
under hösten. Canning 
hyreslägenheter/bostadsrätter pågår. 
Mällbygård rad/kedjehus särskilt boende 
pågår. 
 
I Källviksdalen har kommunen under 2019 sålt 
sina två bostadsfastigheter. 
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Industrimark finns till försäljning på Bastekärr. 

2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika 
upplåtelseformer för 
alla åldrar 

Ombyggnad 
avloppsrenings
verk Österröd 

    Avloppsreningsverket på Österröds kan ta 
emot 30 000 pe. Anläggningen behöver 
trimmas in och beräknas bli klart tidigast 
hösten 2020. 

2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika 
upplåtelseformer för 
alla åldrar 

Säkra 
dricksvattnet 
för framtiden 

    Delar av de brister som den mikrobiologiska 
analysen för vattenverken visar på är 
åtgärdade. Mätare är installerade för att mäta 
partiklar i vattnet. 

2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika 
upplåtelseformer för 
alla åldrar 

Ökat 
samarbete 
med våra 
grannkommun
er inom VA-
verksamheten  

    Under 2019 har VA-verksamheten haft 
kontinuerliga träffar med Tanums kommun. 

2030 är vår miljö 
intakt - vi hushåller 
med naturresurser 
och värnar den 
biologiska 
mångfalden. 

Införande av 
insamling av 
källsorterat 
matavfall 

    Under 2019 har planering för genomförande 
av matavfallsinsamling pågått. En förstudie 
har genomförts av konsult. Upphandling av 
mottagningsanläggning för rest- och matavfall 
är avklarad. Översynen av taxorna har inte 
påbörjats. En projektledare ska anlitas. 

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 

2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt 
besöksmål och 
pendlingsmöjlighetern
a till och från andra 
arbetsmarknader är 
goda 

Verka för bra 
pendelparkeri
ngsmöjligheter 
(inklusive 
cykelparkering
) vid tåg- och 
buss-
förbindelser. 

 
 

 
 

Arbetet med cykelplanen har pågått under 
2019. Planen kommer att innehålla förslag på 
åtgärder i det kommunala cykelvägnätet med 
fokus på säkerhet och 
framkomlighet. Parkeringsbussen har under 
högsäsong trafikerat södra och norra slingan 
utan tidtabell, som så kallad hopp-on-hopp-
off-buss vilket fungerat bra. 

2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt 
besöksmål och 
pendlingsmöjlighetern
a till och från andra 
arbetsmarknader är 
goda 

Säkrare 
trafiklösningar 
och skolvägar 
inom 
Strömstads 
kommun 

 
 

 
 

Trygghetsvandring vid Strömstiernaskolan har 
genomförts och framtagande av åtgärdsplan 
pågår. Tillgänglighetsvandring har genomförts 
i centrummiljön tillsammans med pensionärs- 
och handikapprådet med fokus på Karlsgatan. 
En översyn av trafiksäkerheten på skolorna har 
genomförts inför skolstart HT19. Förvaltningen 
samverkar med kommunens folkhälsostrateg. 
Målet 2 trygghetsvandringar under 2019 
bedöms därför vara uppnått. 
 
Förvaltningen har fått ta del av ett material 
som planavdelningen tagit fram i syfte att 
kartlägga närområdet för barn i skolans år 5 
med hänseende på trafiksäkerhet och trygghet 
på allmänna platser. 
 
Dialog pågår med Trafikverket angående de 
vägar som är statliga. Förslag till prioriteringar 
är inlämnat. 
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2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt 
besöksmål och 
pendlingsmöjlighetern
a till och från andra 
arbetsmarknader är 
goda 

En 
trivsammare 
och 
trafiksäkrare 
stad/centrum 
för gående och 
cyklister till 
stöd för 
handel, 
besöksnäring 
och 
kommunmedl
emmar 

 
 

 
 

Under 2019 har justeringar är gjorts i 
trafikmiljön på Södra Hamngatan för att 
förbättra flödet. 
 
Förtydligande linjemålning är gjord på gång-
och cykelvägen på Norra Hamngatan. 

Interna mål: Medarbetare 

2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare. 

Ny 
ersättningslok
al för TF:s 
verksamheter, 
Gata/park, 
Renhållning 
och Service o 
Inköp 

 
 

 
 

Under året har arbetet fortsatt med att 
planera för flytt av verksamheterna i lokalerna 
på TP till lokalerna på Prästängen. Statusen för 
arbetet är att invänta bygglov för att kunna 
påbörja flytten. 

2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i 
medarbetarmätninge
n. 

Professionellt 
ledarskap 

 
 

 
 

Arbetet med att tydliggöra arbetsfördelning 
och ansvar pågår. 

Interna mål: Ekonomi 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk 
hushållning och ett 
effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden. 

God 
ekonomisk 
hushållning 
och 
effektivitet i  
resurs-
utnyttjandet 

 
 

 
 

Kontinuerliga uppföljningar av nämndens 
resultat per månad har skett fram till och med 
december. 
 
Resultat för förvaltningen per december 2019 
visar ett överskott mot budget. 

Interna mål: Processer 

2030 har Strömstads 
kommun etablerat ett 
effektivt internt 
samarbete som styrs 
av helhetssyn och 
gemensamma mål. 

Ökad 
samverkan 
mellan 
avdelningarna 

 
 

 
 

Ledningsgruppen håller på att kartlägga 
förvaltningens uppdrag och arbetsrutiner för 
att stärka samverkan inom förvaltningen. 
Gemensamma riktlinjer och rutiner och en 
rimlig arbetsfördelning mellan avdelningarna 
är första steget mot en effektiv verksamhet. 
 
Under 2019 har två gemensamma APT:n för 
hela förvaltningen har genomförts. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Driftsredovisning 
  2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 51,7 51,9 55,2 54,7 58,9 

Personalkostnader -15,5 -17,0 -18,3 -18,6 -19,7 

Lokalkostnader -1,3 -1,6 -1,6 -1,6 -1,4 

Övriga driftskostnader -28,5 -31,7 -34,5 -35,8 -31,2 

Verksamhetens kostnader -45,3 -50,3 -54,4 -56,0 -52,3 

Avskrivningar -8,5 -8,6 -8,8 -9,3 -13,9 

Verksamhetens nettokostnad -2,1 -7,0 -8,0 -10,6 -7,3 

Finansnetto -3,6 -3,6 -2,9 -2,8 -2,6 
Resultat exkl förändring av 
semesterlöneskuld -5,7 -10,6 -10,9 -13,4 -9,9 

Förändringar av semesterlöneskuld -0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 

Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld -5,9 -10,6 -10,8 -13,4 -10,0 
 
 

        

Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse 

Teknisk nämnd och förvaltning -2,3 -4,3 2,0 

Gator och vägar samt parkering -13,4 -12,8 -0,6 

Allmän platsmark -3,1 -3,1 0,0 

Sidoordnad verksamhet 0,1 0,0 0,1 

Förrådsverksamhet -2,5 -2,6 0,1 

Allmän markreserv 0,8 -0,2 1,0 

Renhållning, allmän -2,4 -2,4 0,0 

Näsinge Flygplats -0,2 -0,2 0,0 

Hamnar 13,0 7,0 6,0 

Summa -10,0 -18,6 8,6 

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhets resultat för 2019 visar ett överskott på 8,6 mnkr 

jämfört med budget. Nämndens totala intäkter uppgår till 58,9 mnkr jämfört med budgeterade intäkter 

på 54,1 mnkr, vilket ger en ökning med 4,8 mnkr. Merparten av intäktsökningen avser intäkter ifrån 

hamnverksamheten, fastighetsverksamheten samt skogsverksamheten.  

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 68,8 mnkr jämfört med budgeterade kostnader om 72,6 mnkr, 

vilket ger en minskning med 3,8 mnkr. Den största avvikelsen på 2,9 mnkr avser mindre kapitalkostnader 

än budgeterat även minskade kostnader för skogvårdsverksamheten och förvaltningens administration.   

Tekniska nämnd och förvaltning visar ett överskott på 2,0 mnkr, vilket främst kan förklaras av 

tillkommande hyra för Kustbevakningen efter inflytt i nya lokaler på Myren. Dessutom uppvisar 

administrationen lägre driftskostnader mot budget, vilket kan förklaras av att verksamheten redan nu 

verkar för den kommunala återhållsamheten.  

Gator, vägar och parkering visar ett underskott på 0,6 mnkr, vilket kan förklaras av ett flertal olika 

verksamhetsavvikelser. Vinterväghållningen visar en negativ avviksele vilket förklaras av fluktuationerna i 
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vädret. Parkeringsverksamheten visar en negativ avvikelse, vilket kan förklaras av en ökad rondering av 

kommunens parkeringar.  

Allmän markreserv visar ett överskott med 1,0 mnkr jämfört med budget, vilket kan förklaras av intäkter 

för avverkning av skog. Intäkter och kostnader för hantering av kommunens skogsvård kan variera under 

året. Hanteringen av skogsverksamheten följer kommunens skogsplan och arbete kommer att 

genomföras under 2019 i form av gallring, plantering och underhåll, vilket kommer resultera i ökade 

driftskostnader. I övrigt beror överskottet på ökade arrendeintäkter på grund av omförhandlingar i avtal 

samt engångsintäkt för servitut.  

Hamnverksamheten visar ett överskott med 6,0 mnkr mot budget, vilket förklaras av lägre 

kapitalkostnader på 3,0 mnkr än budgeterat. Detta beror på en felbudgetering av kapitalkostnaderna 

mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen avseende färjeläget. I övrigt avser avvikelsen ökade 

intäkter inom färjetrafiken där passagerarantalet passerade 1,5 miljoner 2019. Det har bland annat sin 

förklaring i att Color Line i augusti driftsatte sin nya hybridfärja med större kapacitet.   

Investeringsredovisning 
      
Belopp i mnkr Budget Utfall 

Centrumplan 1,0 0,5 

Tillgänglighetsanpassning 0,1 0,1 

Belysning, stolpar 1,0 1,0 

Reinvestering lekplatser 0,3 0,1 

Utbyte av p-automater 0,4 0,2 

Utbyte sopmaskin 0,7 0,7 

Bulleråtgärder Tången 1,0 0,1 

Övrigt gata 3,4 0,1 

Färjeläget 60,3 56,4 

Kaj Kustbevakning 10,9 8,0 

Strandpromenaden, bryggor 7,0 6,0 

Silverpilskajen 1,0 0,5 

Utbyte av bryggor 0,9 0,5 

Reparation av ångbåtskajen 7,4 0,5 

Övrigt hamn 11,8 0,3 

Summa 107,2 75,0 

 Centrumplan har avsett arbete med att utveckla framkomligheten i centrum där det 
genomförts justeringar i trafikmiljön på Södra Hamngatan. Justeringarna har även lett till 
ytterligare ett antal parkeringsplatser centralt.  

 Årliga tillgänglighetsanpassningar och utbyte av belysningsstolpar har skett enligt plan.  

 Påbörjat arbetet under 2019 med att renovera och åtgärda de kommunala lekplatserna. 
Detta kommer att fortsätt under 2020.  

 Färdigställt projektet avseende de kommunala parkeringsautomaterna. De nya automaterna 
erbjuder en digital parkeringslösning där ett parkeringsbevis inte längre behöver skrivas ut. 

 Projekt med bullerplank på Tången har pågått under hela 2019 där ett förslag arbetats fram. 
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Nu inväntar förvaltningen en slutlig produktionskalkyl för projektet. Beräknas färdigställas till 
våren 2020.  

 Ombyggnationen av färjeläget har fortsatt under 2019 och beräknas färdigställas till 
sommaren 2020.  

 Lokaler och kaj för Kustbevakningen har under 2019 färdigställt och Kustbevakningen 
tillträdde lokalerna 1 april 2019. Arbetet med den kommunala kajanläggningen pågår 
fortfarande och ska färdigställas under 2020.  

 Ett större renoveringsarbete av Strandpromenaden har genomförts under 2019, gäller 
sträckan Torskholmen fram till Simons hörna.  

 Projekteringen av renovering av ångbåtskajen har pågått under 2019 och är klar i början på 
2020 då byggnationen ska påbörjas.  

 Renovering av Silverpilskajen har genomförts under 2019 och har slutförs.  

 Årliga utbyten av bryggor har skett under 2019.  
 

Exploateringsredovisning 
        

Belopp i mnkr Bokfört värde 2018 Bokfört värde 2019 Förändring 

Starekilens småbåtshamn 4,4 4,7 0,3 

Bastekärr 38,1 38,1 0,0 

Övriga mark för verksamhet 4,4 4,8 0,4 

Summa mark för verksamhet 46,9 47,6 0,7 

Mällbygård 0,3 0,8 0,5 

Rådhusberget 0,4 0,4 0,0 

Korsnäs (Tjärnö) 0,7 1,0 0,3 

Canning 19,3 22,3 3,0 

Vattentornsberget centrum 0,0 0,1 0,1 

Källviksdalen 0,2 -2,8 -3,0 

Övriga mark för bostäder 4,6 4,9 0,3 

Summa mark för bostäder 25,5 26,7 1,2 

Bokfört värde exploateringsverksamhet 72,4 74,3 1,9 

 För Starekilens småbåtshamn har ett planprogram framarbetats, vilket omfattar hela Starekilen, 
vilket samråtts med allmänheten och myndigheter under årsskiftet 2018/2019. Under 2019 har 
arbete påbörjats avseende beräkning av vattengenomströmning i Starekilen samt studie av 
eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer. Samråd av detaljplanen beräknas kunna ske under år 
2020. 

 Industrimark finns till försäljning på Bastekärr.  

 För Mällbygård har under året utredningar tagits fram, omfattande geoteknik, bergsbesiktning 
samt väg, vatten- avlopp- och dagvatten. Dessa kommer att ligga till grund för det planförslag 
som kommer ställas ut för samråd under 2020. 

 Ett programsamråd hölls för Rådhusberget årsskiftet 2016/2017, där miljö- och byggnämnden i 
maj 2017 beslutade att detaljplanearbetet ska innefatta alternativet ”Toppen”, vilket innehöll 
cirka 285 boendeenheter. Under 2019 beslutade kommunstyrelsen att lyfta ut en del av 
planområdet som berör Strömstadsbyggens ABs fastighet för att prioritera planläggning av detta 
mindre område för att möjliggöra uppförande av hyresrätter inom kort. Fokus har därmed varit 
på att komma framåt med denna mindre detaljplan under året. 
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 Detaljplanen berörande Korsnäs på Tjärnö innehållande 10 villatomter antogs av 
kommunfullmäktige 12 december 2019. Så snart detaljplanen vunnit laga kraft finns möjlighet för 
kommunen att påbörja utbyggnad av infrastruktur inom området.  

 I Canning har det fortsatta arbetet med den nya stadsdelen har planförslaget samt tillhörande 
utredningar reviderats utifrån inkomna synpunkter ifrån samrådet som hölls 2018 samt utifrån 
inriktningsbeslutet som kommunfullmäktige beslutade om i slutet av 2018. Där beslutades att 
Skeppsbroplatsen inte längre ska bebyggas med bostäder utan istället ska göras allmänt 
tillgängligt. Under senhösten 2019 har projektet dock pausats helt i avvaktan på politiskt 
ställningstagande gällande projektets inriktning vilket beräknas fattas under våren 2020.  

 I exploateringen för Vattentornsberget beslutade kommunstyrelsen under hösten att arbete 
skulle påbörjas med att ta fram en ny detaljplan för Vattentornsberget i centrala Strömstad för 
bebyggelse av bostäder där möjligheten att tillskapa par-, kedje-, radhus samt tomter för 
friliggande bostäder ska studeras. Kommunfullmäktige beslutade i oktober att direktanvisa den 
blivande kvartersmarken för bostäder inom det blivande detaljplaneområdet till Brixly (f.d. 
Erlandsson Bygg), förutom cirka 4-6 tomter som kommunen avser att behålla.  

 I Källviksdalen har kommunen under 2019 sålt sina två bostadsfastigheter som tillskapades 
genom en ny detaljplan för området.  

 

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
  2017 2018 2019 

Antal anställda 67 70 72 

   varav kvinnor 10 10 9 

   varav män 57 60 63 

Antal årsarbetare 63 68 70 

Medelålder 47,4 48,5 47,8 

Andel heltidsanställda i % 89 93 95 

   varav kvinnor 78 90 100 

   varav män 90 93 95 

Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid 2,31 1,71 4,11 

   varav kvinnor 1,47 2,99 3,53 

   varav män 2,48 1,49 4,20 

Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 52 0 59 

I tabellen ingår samtlig personal inom tekniska förvaltningen, såväl skatte- som taxefinansierad 

verksamhet. Förvaltningen har under 2019 haft en ökning av den totala sjukfrånvaron vilket förklaras av 

ett ökat antal rehabiliteringsärenden. Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram 

rehabiliteringsplaner i aktuella fall. Enstaka långa sjukdomsfall ger stort utfall på en liten förvaltning som 

tekniska förvaltningen, därav den höga procentuella förändringen.  
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Under 2020 kommer det för förvaltningen fortfarande vara mycket arbete med verksamheternas projekt. 

Ombyggnationen på färjeläget pågår, likaså byggnationen av den kommunala kajanläggningen, påbörja 

byggnation av ångbåtskajen samt se över och etablera en ny lekplats inom kommunen. Dessutom pågår 

flera projekt inom den taxefinansierade verksamheten såsom; Österröds avloppsreningsverk och den 

dubbelråvattenledning Färingen till Blomsholm. 

Stort fokus kommer under 2020 att vara på införandet av matavfallsinsamlingen i Strömstad kommun.  

2018 beslutade regeringen i avfallsförordningen att kommuner ska tillhandahålla ett system för att från 

hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det 

matavfallet skilt från annat avfall. Denna bestämmelse kommer att träda i kraft 1 januari 2021.  

Förvaltningen kommer även under 2020 att fortsätta arbeta med flertalet exploateringar som pågår. 

Aktuella projekt är bland annat Canning, Starekilens småbåtshamn, Mällbygård, Korsnäs/Tjärnö.  

Den stora andelen projekt som drivs inom förvaltningen innebär en hög belastning som kan komma att 

medföra behov av tillfälliga förstärkningar samt prioriteringar. Under rådande högkonjunktur kan det vara 

svårt att få tag på kompetent personal och vid behov externa konsulter. Den stora andelen projekt medför 

även ett ökat driftsåttagande för hela förvaltningen.  

Viktigt för hela förvaltningen under 2020 är att få tillstånd flytten av samtliga verksamheter som idag 

inryms i lokalerna på TP. Syftet med flytten är att detta ska bidra till en gemensam placering av 

verksamheterna för en effektivare samverkan samt få en bättre arbetsmiljö. Lokalerna på TP är sedan 

många år tillbaka utdömda och inte ändamålsenliga för de verksamheter som finns där idag.  

 


