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Kommunfullmäktige 2017-04-20 Dnr: KS/2017-0177 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: Torsdag 2017-04-27 
Tid: 18.00 
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal 

Program 
Utdelning diplom till IFK Strömstad 
Information Polisen 
Information Folkbildningen i Strömstad 
Information Fairtrade resultat och verksamhet sedan 2010 
Inbjudan till informationsmöten FÖP Centrum-Skee 

Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering 
Anmälan om övrig fråga 
Allmänhetens frågestund
Anmälnings- och delegationsärenden 

Nr Ärenden Ärenderubrik Diarienummer 

1 Enkel fråga till socialnämndens ordförande om 
ensamkommande flyktingbarn 

KS/2017-0201 

2 Interpellation till Socialdemokraterna om 
Socialdemokratiska kongressens motion om 
totalt trålförbud i Sverige 

KS/2017-0274 

3 Medborgarförslag - Simhall på Strömsvallen KS/2016-0344 

4 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden 

KS/2017-0241 

5 Val av ny ersättare i Socialnämnden 

6 Avsägelse som ersättare i styrelsen för AB 
Strömstadsbyggen 

KS/2017-0238 

7 Val av ny ersättare i styrelsen för AB 
Strömstadsbyggen 

8 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

KS/2017-0275 

9 Val av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

10 Avfallsplan Strömstad 2025 KS/2016-0524 

11 Revisionsrapport 2016 KS/2017-0270 

12 Årsredovisning 2016 KS/2016-0204 
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Nr Ärenderubrik Diarienummer  

13 Revisionsberättelse 2016 -- Ansvarsfrihet för 
nämnder och styrelser för år 2016 

KS/2017-0270  

14 Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns 
förvaltade fonder 

KS/2017-0124  

15 Finansiell rapport 2016 KS/2016-0250  

16 Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads 
Badanstalt 

KS/2017-0178  

17 Utredning av driftsorganisation kultur & 
fritidsanläggningar 

KS/2016-0483  

18 Kommunikationspolicy KS/2016-0670  

19 Revidering av Kommunfullmäktiges 
övergripande mål 2030 

KS/2016-0113  

20 Anmälningsärende; Ej verkställda beslut 2016 
Omsorgen 

KS/2016-0246  

 

Peter Heie 
ordförande 

Ralf Karlsson 
 Sekr 
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Ledamöter Ersättare 
Ronnie Brorsson (S) 
Peter Dafteryd (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Lena Martinsson (S) 
Åsa Torstensson (C) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Karla Valdevieso (MP) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Marie Rask (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Stefan Jensen (KD) 
Morgan Gutke (C) 
Eva Borg (M) 
Ingemar Nordström (L) 
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande 
Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S) 
Ulf Peter Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Mette H Johansson (L) 
Leif Andersson (S) 
Kurt Andersson (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Heie (C), Ordförande 
Peter Sövig (S) 
Anna Gravander (MP) 
Anne-Lise Lindmark (L) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Katharina Meyer (V) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Jan Vidar Seljegren (S) 

Anders Ekström (M) 
Mikael Sääf (M) 
Monica Larsen (C) 
Terése Lomgård (C) 
Tommy Midtsundstad (C) 
Jane Forsberg-Karlsson (C) 
Stig Carlsson (C) 
Håkan Eriksson (L) 
Anette Andersson (L) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Roland Wiklander (KD) 
Arlette Lacabanne Raber (KD) 
Lena Sundberg (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Mikael Stamfält (S) 
Kent Hansson (S) 
Sten Brodén (V) 
Mia Öster (V) 
Britt-Marie Winberg (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Morgan Gustafsson (SD) 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 52                                                                                        Dnr: KS/2017-0201 

Enkel fråga till socialnämndens ordförande 
 

Katharina Meyer (V) och Lars Åke Karlgren (V) har inkommit med en enkel fråga 
till ansvarig politiker om ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar 
Hur långt sträcker sig ansvaret för barn som skrivits upp i ålder? 

Frågan är: Kommer Strömstads kommun att följa JO:s praxis att låta ungdomarna bo kvar I 
kommunen med stöd av Socialtjänsten tills asylprocessen är avgjord? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 1



Enkel fråga i Kommunfullmäktige

till ansvarig politiker

Ensamkommande flyktingbarn är kommunens ansvar. Hur långt sträcker sig ansvaret för barn som 
skrivits upp i ålder?

Frågan är: Kommer Strömstads kommun att följa JO:s praxis att låta ungdomarna bo kvar I 
kommunen med stöd av Socialtjänsten tills asylprocessen är avgjord?

Vänsterpartiet Strömstad

Katharina Meyer
Lars Åke Karlgren  
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 53                                                                                        Dnr: KS/2017- 

Interpellation till Kommunstyrelsens andre vice ordf.  
Ronnie Brorsson (S) 

 
Anders Olsson (L) anger i interpellationen följande; 
Socialdemokratiska kongressen lär ha antagit en motion gällande totalt trålförbud för fisket 
i Sverige. I fortsättningen skall också partiet verka för att förbudet även skall gälla EU.   
Se nedan.  
Min fråga till socialdemokraterna Strömstad är hur de ställer sig till motion.  
Jag önskar också få information om s ställningstagande till Turismen i samspel med 
motionen. Kosterhavet/Samförvaltningen har långsiktigt arbetat för att få till stånd ett 
samspel mellan myndigheter, region, näringsliv och turism och forskning. Detta arbete har 
positivt påverkat arbetet med regelverk utbildningar och forskning. Varumärket Bohuslän 
har stor betydelse för kustkommunerna. Det är också av största vikt att bibehålla ett 
kustnära fungerande fiske i annat fall riskerar just varumärket att få svårt att hävda sin 
unika prägel. 
Min andra fråga blir då hur motionen skall kunna införlivas i detta arbete om den vinner 
gehör i riksdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
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Interpellation

Interpellation till
Kommunstyrelsens andre vice ordf.
Ronnie Brorsson
Socialdemokraterna
Strömstad

Strömstad 2017-04-18

Socialdemokratiska kongressen lär ha antagit en motion 
gällande totalt trålförbud för fisket i Sverige. I 
fortsättningen skall också partiet verka för att förbudet 
även skall gälla EU.
Se nedan.
Min fråga till socialdemokraterna Strömstad är hur de 
ställer sig till motion.
Jag önskar också få information om s ställningstagande till 
Turismen i samspel med motionen. Kosterhavet/
Samförvaltningen har långsiktigt arbetat för att få till stånd 
ett samspel mellan myndigheter, region, näringsliv och 
turism och forskning. Detta arbete har positivt påverkat 
arbetet med regelverk utbildningar och forskning. 
Varumärket Bohuslän har stor betydelse för 
kustkommunerna. Det är också av största vikt att bibehålla 
ett kustnära fungerande fiske i annat fall riskerar just 
varumärket att få svårt att hävda sin unika prägel.
Min andra fråga blir då hur motionen skall kunna införlivas 
i detta arbete om den vinner gehör i riksdagen.



Med vänlig hälsning,
Anders Olsson
Liberalerna
Strömstad

"Socialdemokraterna vill förbjuda bottentrålning!"

Den pågående S-kongressen har i dagarna beslutat att anta
en motion som vill förbjuda bottentrålning på svenska
vatten och samtidigt verka för att bottentrålning förbjuds
inom EU.

Dom negativa effekterna för havens ekosystem som
bottentrålning medför är stora. Bottnar förstörs och marina
djur och växters naturliga förhållanden störs allvarligt.
Bottentrålning har jämförts med skogsverkets
"kalhuggning" och är som fiskemetod också mycket
energikrävande.

Nedan följer ett utdrag ur den motion som S-kongressen
ny ställt sig bakom, det är bara att applådera...

//Jan O FishEco

Förbjud bottentrålning Fiskeribranschen använder sig av
olika metoder för att optimera uttag. En teknik som är
mycket skadlig är fortfarande använd i svenska vatten, för
att inte nämna internationella vatten.

Det gäller bottentrålningen som orsakar mycket stor skada
på havsbotten och som effektivt tömmer haven på fisk.
Den vanligaste av tråltekniken, uttertrålningen gräver upp
fåror i havsbotten och är djupa som 50 cm och sedimentet



virvlas upp i vattnet. Bottentrålningen kan vara 150 meter
bred som ”skövlar” allt i sin väg.

All typ av bottentrålning är skadlig eftersom livsmiljön
förstörs för bottenlevande djur och växter och bifångsterna
är stora och onödiga som hotar arters existens. Kattegatt
och Östersjön där bottentrålning är tillåten är snart tömd på
fisk och liv. I Öresund har den förbjudits (från svenskt
håll) av tekniska skäl, där är det marina livet rikt.
Miljöpåverkan från sjöfart är i princip oreglerad. Fisket är
undantaget bränsleskatten vilket bidrar till växthusgas- och
kväveoxidutsläpp.

Bottentrålningen som metod orsakar ännu högre utsläpp än
andra tekniker. För 1 kg bottentrålad havskräfta förbrukas
nästan fem gånger så mycket diesel jämfört med om
havskräftan fångas med bur. Bottentrålningen är mycket
destruktiv och målet borde vara ekosystembaserad
fiskeriförvaltning. Detta steg bör man ta i hela Sverige
men även verka för denna utveckling i Europa.

Partikongressen föreslås besluta: E60:1 att
Socialdemokraterna verkar för ett förbud av bottentrålning
i hela Sverige E60:2 att Socialdemokraterna styr
tilldelningen av fisketillstånd för svenska fiskare mot fiske
med passiva redskap E60:3 att Socialdemokraterna verkar
för att märkning om fiskemetod införs på alla
fiskprodukter E60:4 att Socialdemokraterna verkar för ett
förbud mot bottentrålning inom Europeiska flottan Terez
Palffy, Triangelns S-förening Malmö arbetarekommun
beslöt att anta motionen som sin egen.

Skickat från min iPad



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 3 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §54    Dnr: KS/2016- 0344 

Svar på medborgarförslag - Simhall på Strömsvallen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av simhall på Strömsvallen 

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-12 att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att starta 
projektering och ta fram en investeringskostnad för att kunna genomföra renovering av 
befintlig simhall.  

Sammanfattning av ärendet 
2016-06-14 inkom ett medborgarförslag avseende nybyggnation av simhall från Johan 
Hilding där han föreslår att Strömstad kommun, via sitt kommunala bostadsbolag, bygger 
en ny simhall uppe på Strömsvallen, intill den nya aktivitetshallen.  

Att samlokalisera flera idrottsanläggningar skulle vara god ekonomi för Strömstad 
kommun. Det skulle även innebära samordningsfördelar vad gäller personal. 
Simhallen skulle även bli tillgänglig för fler strömstadbor, i och med att 
simhallen skulle hamna mer centralt i Strömstad tätort. Betydligt lättare att 
parkera, än vad det är vid dagens simhall. 

Dagens 4 banor, begränsar simföreningens möjlighet att bedriva 
simundervisning och simträning. 6 banor hade underlättat betydligt, och ökat 
möjligheten till ett mycket större nyttjande av simhallen.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll KS 2017-04-12 §52 
Sammanträdesprotokoll KF 2016-09-15 
Medborgarförslag 
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STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-19 Dnr: KS/2016-0344
KS - Administrativ avdelning
Maria Reinholdsson, 0526-19055

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Medborgarförslag - Simhall på Strömsvallen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av simhall på Strömsvallen

Sammanfattning av ärendet
2016-06-14 inkom ett medborgarförslag avseende nybyggnation av simhall från 
Johan Hilding.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-12 att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att 
starta projektering och ta fram en investeringskostnad för att kunna genomföra 
renovering av befintlig simhall. 

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll KS 2017-04-12 §52
Medborgarförslag

Maria Reinholdsson
kommunchef
0526-19055
Maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Fritidsansvarig Kurt Dahlberg
AB Strömstadslokaler

Kommunstyrelsen



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS §52 
KSAU §73     Dnr: KS/2016-0525 

Utredning simhall  

 Kommunstyrelsens beslut 

att uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering och ta fram 
investeringskostnads kalkyl för att kunna genomföra renovering av befintlig simhall 
under 2018 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av simhall på Strömsvallen (KS2016-
0344)  

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstads Badanstalt har anmält behov av reparation, alternativt nybyggnation av 
simhallen i Strömstads kommun.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Kurt Dahlberg, fritidsansvarig 2017-04-03 
Simhallsutredning 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsen 2016-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering och ta fram 
investeringskostnads kalkyl för att kunna genomföra renovering av befintlig simhall 
under 2018 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av 
simhall på Strömsvallen ks2016-0344  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler 
AB Strömstads badanstalt 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-05 KS/2017-0219 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU §75                         Dnr: KS/2016-0525 

Utredning simhall  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering och ta fram 
investeringskostnads kalkyl för att kunna genomföra renovering av befintlig simhall 
under 2018 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag angående nybyggnation 
av simhall på Strömsvallen ks2016-0344  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lena Martinsson (S) deltar inte i beslutet till förmån för att eventuellt återkomma 
med tillägg 
 
Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstads Badanstalt har anmält behov av reparation, alternativt nybyggnation 
av simhallen i Strömstads kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kurt Dahlberg, fritidsansvarig 2017-04-03 
Simhallsutredning 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsen 2016-11-09 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut  
att uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering av renovering av befintlig 
simhall, samt att avslå medborgarförslag  KS/2016-0344 angående nybyggnation av 
simhall på Strömsvallen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att under 2018 uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering och ta fram 
investeringskostnads kalkyl för att kunna genomföra renovering av befintlig simhall  
att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag angående nybyggnation 
av simhall på Strömsvallen ks2016-0344 

Margareta Fredriksson (L) bifaller förslag till beslut 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 
 Kommunfullmäktige  
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

         Dnr KS/2016-0344 

KF § 90                      Medborgarförslag – Simhall på   
                                Strömsvallen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Hilding har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att 
Strömstad kommun, via sitt kommunala bostadsbolag, bygger en 
ny simhall uppe på Strömsvallen, intill den nya aktivitetshallen.  

Att samlokalisera flera idrottsanläggningar skulle vara god ekonomi för Strömstad 
kommun. Det skulle även innebära samordningsfördelar vad gäller personal. 
Simhallen skulle även bli tillgänglig för fler strömstadbor, i och med att 
simhallen skulle hamna mer centralt i Strömstad tätort. Betydligt lättare att 
parkera, än vad det är vid dagens simhall. 

Dagens 4 banor, begränsar simföreningens möjlighet att bedriva 
simundervisning och simträning. 6 banor hade underlättat betydligt, och ökat 
möjligheten till ett mycket större nyttjande av simhallen. 

Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2016-06-12 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för yttrande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Tore Lomgård (C) bifaller medborgarförslaget 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunchef Maria Reinholdsson 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §55                                                                                   KS/2017-0241 

Avsägelse som ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Patricia Ekeroth (S) entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Patricia Ekeroth (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
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KALLELSE/ÄRENDELISTA 5 (21) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-04-27 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF §56    KS/2017- 

Val av ny ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i socialnämnden efter Patricia Ekeroth (S) 
som avsagt sig uppdraget.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
(S) föreslår XXX (S) till ny ersättare i socialnämnden

rakarl01
Ny stämpel 5
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 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §57                                                                                  KS/2017-0238 

Avsägelse som ersättare i styrelsen för AB Strömstadsbyggen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Jan Vidar Seljegren (S) entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för 
AB Strömstadsbyggen 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Vidar Seljegren (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för AB 
Strömstadsbyggen 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 6



KALLELSE/ÄRENDELISTA 7 (21) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-04-27 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF §58    KS/2017- 

Val av ny ersättare i styrelsen för AB Strömstadsbyggen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ersättare i styrelsen för AB Strömstadsbyggen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Jan Vidar 
Seljegren (S) som avsagt sig uppdraget.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
(S) föreslår XXX (S) till ny ersättare i styrelsen för AB Strömstadsbyggen

rakarl01
Ny stämpel 7



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 8 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §59                                                                                   KS/2017-0275 

Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Thomas Kjerulf  (S) entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Kjerulf  (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 8



KALLELSE/ÄRENDELISTA 9 (21) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-04-27 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF §60       KS/2017- 

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Thomas 
Kjerulf (S) som avsagt sig uppdraget.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
(S) föreslår XXX (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

rakarl01
Ny stämpel 9



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 10 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §61                                           Dnr: KS/2016-0524 

Avfallsplan Strömstad 2025 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  anta avfallsplan 2025  

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande Kretsloppsplanen (Avfallsplanen) antogs i Kommunfullmäktige 2009-10-29. 
Planen skulle gälla för perioden 2009-2013. Ett beslut togs i Tekniska nämnden 2013-03-05 
att ta fram en ny Avfallsplan. 
Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna kommunens 
renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor. Arbetet med den nya 
Avfallsplanen Strömstad 2025 har pågått sedan 2013 och arbetet har utförts av Ramböll 
Sverige AB i nära samarbete med tjänstemän och politiker från olika förvaltningar och 
nämnder. 
Avfallsplanen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande 
avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål identifierats och 
dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i första hand syftar till att 
undvika att avfall uppkommer. 
När planen slutligen är fastställd måste det även göras en uppgradering av 
renhållningsföreskrifterna för att renhållningsordningen ska bli komplett. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §46 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §50   
Tekniska nämnden protokoll 2016-10-04 
Tjänsteskrivelse Eiton Ohlsson 2016-09-27 
Samrådsredogörelse 2016-09-20 
Avfallsplan Strömstad 2025, granskningshandling 2016-04-25 
Avfallsplan Strömstad 2025, Bilagor, granskningshandling 2016-04-25 
Sammanträdesprotokoll 2013-03-05, Dnr TN/2013-0004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 10



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS §46 
KSAU §50                                              Dnr: KS/2016-0524 

Avfallsplan Strömstad 2025 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  anta avfallsplan 2025  

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande Kretsloppsplanen (Avfallsplanen) antogs i Kommunfullmäktige 2009-
10-29. Planen skulle gälla för perioden 2009-2013. Ett beslut togs i Tekniska 
nämnden 2013-03-05 att ta fram en ny Avfallsplan. 
Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna 
kommunens renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor. Arbetet 
med den nya Avfallsplanen Strömstad 2025 har pågått sedan 2013 och arbetet har 
utförts av Ramböll Sverige AB i nära samarbete med tjänstemän och politiker från 
olika förvaltningar och nämnder. 
Avfallsplanen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande 
avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål identifierats 
och dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i första hand 
syftar till att undvika att avfall uppkommer. 
När planen slutligen är fastställd måste det även göras en uppgradering av 
renhållningsföreskrifterna för att renhållningsordningen ska bli komplett. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tekniska nämnden protokoll 2016-10-04 
Tjänsteskrivelse Eiton Ohlsson 2016-09-27 
Samrådsredogörelse 2016-09-20 
Avfallsplan Strömstad 2025, granskningshandling 2016-04-25 
Avfallsplan Strömstad 2025, Bilagor, granskningshandling 2016-04-25 
Sammanträdesprotokoll 2013-03-05, Dnr TN/2013-0004 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  anta avfallsplan 2025  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-29 KS/2017-0033 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU §50                         Dnr: KS/2016-0524 

Avfallsplan - 2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  anta avfallsplan 2025  

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande Kretsloppsplanen (Avfallsplanen) antogs i Kommunfullmäktige 2009-10-
29. Planen skulle gälla för perioden 2009-2013. Ett beslut togs i Tekniska 
nämnden 2013-03-05 att ta fram en ny Avfallsplan. 
Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna kommunens 
renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor. Arbetet med den nya 
Avfallsplanen Strömstad 2025 har pågått sedan 2013 och arbetet har utförts av Ramböll 
Sverige AB i nära samarbete med tjänstemän och politiker från olika förvaltningar och 
nämnder. 
Avfallsplanen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande 
avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål identifierats 
och dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i första hand syftar 
till att undvika att avfall uppkommer. 
När planen slutligen är fastställd måste det även göras en uppgradering av 
renhållningsföreskrifterna för att renhållningsordningen ska bli komplett. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden protokoll 2016-10-04 
Tjänsteskrivelse Eiton Ohlsson 2016-09-27 
Samrådsredogörelse 2016-09-20 
Avfallsplan Strömstad 2025, granskningshandling 2016-04-25 
Avfallsplan Strömstad 2025, Bilagor, granskningshandling 2016-04-25 
Sammanträdesprotokoll 2013-03-05, Dnr TN/2013-0004 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  anta avfallsplan 2025  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2015-0089

TN § 83 Avfallsplan - 2025

Tekniska nämndens beslut
att med godkännande överlämna avfallsplanen till Kommunfullmäktige för 
antagande efter komplettering av samrådsredogörelsen.

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande Kretsloppsplanen (Avfallsplanen) antogs i Kommunfullmäktige 
2009-10-29. Planen skulle gälla för perioden 2009-2013. Ett beslut togs i Tekniska 
nämnden 2013-03-05 att ta fram en ny Avfallsplan.

Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna 
kommunens renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor. Arbetet 
med den nya Avfallsplanen Strömstad 2025 har pågått sedan 2013 och arbetet har 
utförts av Ramböll Sverige AB i nära samarbete med tjänstemän och politiker från 
olika förvaltningar och nämnder.

Avfallsplanen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande 
avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål 
identifierats och dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i 
första hand syftar till att undvika att avfall uppkommer.

När planen slutligen är fastställd måste det även göras en uppgradering av 
renhållningsföreskrifterna för att renhållningsordningen ska bli komplett.

Beslutsunderlag
Avfallsplan Strömstad 2025, granskningshandling 2016-04-25
Avfallsplan Strömstad 2025, Bilagor, granskningshandling 2016-04-25
Sammanträdesprotokoll 2013-03-05, Dnr TN/2013-0004

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att godkänna avfallsplanen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag 
samt att efter komplettering av samrådsredogörelsen överlämna avfallsplanen till 
Kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att Tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Avdelningschef Eiton Ohlsson
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2016-09-27 Dnr: TN/2015-0089
Renhållningsavdelningen
Eiton Ohlsson, 0526-194 96

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Avfallsplan - 2025

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Att  godkänna avfallsplanen 

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande Kretsloppsplanen (Avfallsplanen) antogs i KF 2009-10-29. Planen 
skulle gälla för perioden 2009-2013.  Ett beslut togs i TN 2013-03-05 att ta fram en 
ny Avfallsplan.

Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna 
kommunens renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor. Arbetet 
med den nya Avfallsplanen Strömstad 2025 har pågått sedan 2013 och arbetet har 
utförts av Ramböll Sverige AB i nära samarbete med tjänstemän och politiker från 
olika förvaltningar och nämnder. 

Avfallsplanen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande 
avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål 
identifierats och dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i 
första hand syftar till att undvika att avfall uppkommer.

När planen slutligen är fastställd måste det även göras en uppgradering av 
renhållningsföreskrifterna för att renhållningsordningen ska bli komplett.

Beslutsunderlag
Avfallsplan Strömstad 2025, granskningshandling 2016-04-25
Avfallsplan Strömstad 2025, Bilagor, granskningshandling 2016-04-25
Sammanträdesprotokoll 2013-03-05  Dnr. TN/2013-0004

Eiton Ohlsson
 
0526-194 96
eiton.ohlsson@stromstad.se

 
 
 
 

Tekniska nämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Tekniska förvaltningen 2016-09-27 Dnr: TN/2015-0089
Renhållningsavdelningen

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.



Avfallsplan 2025 för Sidan 1 av 2
Strömstads kommun 2016-09-20
Utlåtande efter samråd Dnr:

Avfallsplan 2025
Strömstads kommun

Utlåtande efter samråd/granskning



Avfallsplan 2025 för Sidan 2 av 2
Strömstads kommun 2016-09-20
Utlåtande efter samråd Dnr:

Inledning

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens tekniska-, miljö/bygg- och
planavdelningen har tillsammans med Ramböll under 2013-2016 tagit fram en ny avfallsplan
för Strömstads kommun.

Tekniska nämnden beslutade i maj 2015 (se 2016-05-17 §39) att genomföra samråd och
granskning angående ”Avfallsplan 2025” för Strömstads kommun.

Avfallsplanen har under perioden 22/6 - 19/8 2016 varit utställd på Stadshuset, Österröds
återvinningscentral och på kommunens hemsida. Informationen har annonserats ut i
Strömstads Tidning vid tre tillfällen (juni, juli och augusti). Utskick gick ut via mail den 22/6
till kommunens nämnder, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Infocenter, Kosterhavets
Nationalpark, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet kommunala fastighetsbolag,
Hyresgästföreningen, Bohusläns museum, Samhällsföreningar, LRF, PRO, SPF och
Företagarna Strömstad.

Syftet med samrådet var att få allmänhetens och andra aktörers synpunkter på förslaget.

Avfallsplanen kommer, efter tekniska nämndens ställningstagande till inkomna synpunkter
och efter eventuella revideringar, att fastställas av kommunfullmäktige.

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte hölls den 7 september i Ekohuset. Medverkade gjorde Eiton Ohlsson,
Roland Kindslätt från Strömstads kommun, Åsa Thorstensson (C) och Hans-Robert Hansson
(L) samt en representant från Capri Brf Jan Åkerblad.

Sammanställning av inkomna yttranden
Inga yttrande har inkommit under utställningsperioden eller samrådet.

Eiton Ohlsson
Avd.chef Renhållningsavd.



Avfallsplan
STRÖMSTAD 2025

Granskningshandling 2016-04-25



2  Avfallsplan Strömstad 2025

EU anger ramarna för den europeiska avfallslagstiftningen. Riksdagen beslutar  utifrån 
dessa  ramar hur den svenska avfallshanteringen ska utformas.   
Miljömålen har styrt Sverige mot en mer miljömässig avfallshantering och i det arbetet 
har  landets kommuner en central roll.

Strömstads Vision 2030 
Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid 
havet. En internationell småstad med livskvalitet, natur 
och friluftsliv i världsklass!

Avfallsplan Strömstad  2025
Avfallsplanen anger kurs för kommunens resurs- och 
avfallshantering på vägen mot ett lång siktigt hållbart 
samhälle.

Miljömål för Strömstads kommun 
• Att arbeta för en klimatneutral kommun
• Strömstad ska bli en giftfri kommun 
•  Samhällsplaneringen i Strömstad präglas av  

långsiktighet och hållbarhet

eiohls01
Anteckning
Ny vision

eiohls01_1
Anteckning
Ny text
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Sammanfattning

Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna 
 kommunens renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor.  
Att ta fram renhållningsordning är lagstadgat och alla kommuner har en 
 skyldighet att göra det. 

Arbetet med att ta fram den nya Avfallsplan Strömstad 2025 har pågått sedan 
2013 och arbetet har utförts i nära samarbete med tjänstemän och politiker  
från olika förvaltningar och nämnder. 

Avfallsplanens syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande 
 avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål  
identi fierats och dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan)  
som i första hand syftar till att undvika att avfall uppkommer. 

Målen:
Mål 1. Förebygga uppkomsten av avfall
Mål 2. Öka återanvändningen
Mål 3. Öka materialåtervinningen
Mål 4. Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas

Visste du att...
...det på ÅVC:n finns ett plusenergihus 
som producerar mer energi än vad det 
förbrukar? Energiöverskottet används  

i driften av anläggningen.
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Innehåll
Inledning ......................................................................................... 6

Mål 1 Förebygga uppkomsten av avfall .......................................... 8

Mål 2 Öka återanvändningen ......................................................... 9

Mål 3 Öka materialåtervinningen ................................................. 10

Mål 4 Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas ........................ 12

Källor ............................................................................................ 13

Bilagor

Bilaga 1. Lagkrav, miljömål och förutsättningar

Bilaga 2. Avfallshantering – nuläge Strömstad

Bilaga 3. Uppföljning av Avfallsplan 2025

Bilaga 4. Uppföljning av Kretsloppsplan 2009–2013

Bilaga 5. Behovsbedömning

Bilaga 6. Arbetsgång och samrådsredogörelse

Visste du att...
...i Sverige använder vi 300 miljoner värme ljus 
varje år? Om vi skulle återvinna alla behållare 
sparar vi 1 000 ton koldioxid.
Källa: Avfall Sverige
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Inledning
Avfallsplanen
Avfallsplanen är kommunens styrande dokument för avfallshantering och 
utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna kommunens 
avfalls ordning. Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ta fram en avfallsplan, 
som ska uppdateras minst vart fjärde år. Syftet med avfallsplanen är att ange 
riktningen för resurs- och avfallshanteringen och att uppnå mål genom de 
aktiviteter som planen anger. Avfallsplan Strömstad 2025 är utformad enligt 
Naturvårds verkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2006:6) och 
Avfall Sveriges handbok i kommunal avfallsplanering (Rapport U2012:09). 

Avfallsplanen bidrar till Strömstads kommuns ”Vision 2030 med långsiktiga 
mål” genom att medverka till resurshushållning och främja ekologisk hållbar 
utveckling. Se mer om kommunens vision med långsiktiga mål i bilaga 1.

Planen har utarbetats i en arbetsgrupp där tjänstemän och politiker från olika 
förvaltningar och nämnder samt konsulter samarbetat för att ta fram relevanta 
och realistiska mål att styra mot i arbetet med ett mer resurseffektivt Strömstad. 

Avfallsplanen består av fyra övergripande mål, med tillhörande delmål och 
 aktiviteter, med syfte att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering i Strömstads 
kommun. Strömstads kommun lockar många besökare från Norge samt turister 
vilka ger upphov till avfall. Till följd av den stora andelen besökare utifrån är det 
svårt att få fram en rättvisande avfallsstatistik där kommunen kan jämföras med 
andra kommuner. På grund av detta har kommunen valt att inte ha kvantitativa 
mål i avfallsplanen. Fokus ligger istället på tydliga delmål och aktiviteter som 
ska bidra till uppfyllandet av de fyra övergripande målen.

Avfallshierarkin
I Sverige är vi bra på att återvinna material, energi och näring ur avfall, men vi 
kan nå ännu längre genom att förebygga uppkomsten av avfall. Miljövinsten är 
större om en produkt aldrig produceras, används och återvinns. Det är också 
grundmålet med den så kallade avfallshierarkin – avfallstrappan som syftar till 
att rangordna prioriteringsordningen för avfall i fem steg. Bäst är att undvika att 
avfall uppkommer, sedan att återanvända, återvinna material, återvinna energi 
för att i sista steget bortskaffa om inga andra alternativ återstår.  

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallstrappan och 
det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.  
Strömstads avfallsplan följer avfallstrappan och bidrar därmed till att både 
 Europeiska och svenska miljömål uppnås.

Avfallsplan Strömstad 2025 är indelad i fyra övergripande mål.

Förebygga  
uppkomsten  

av avfall

M Å L 1

Öka åter
användningen

M Å L 2

Öka material  
återvinningen

M Å L 3

Farligt avfall  
ska sorteras ut  
och behandlas

M Å L 4

Visste du att...
...varje svensk slänger  
cirka 470 kg avfall per år!?
Källa: Avfall Sverige

eiohls01_2
Anteckning
Visionen

eiohls01_3
Anteckning
Ny text
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Avfall Sverige som är den nationella branschorganisationen för avfallsfrågor antog 
2011 visionen ”Det finns inget avfall”. Visionen innehåller två mål för 2020 :
– sambandet mellan tillväxt och ökade avfallsmängder ska ha brutits
– det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin

För att Strömstad ska kunna bidra till att nå dessa mål har avfallsplanen 
 utformats så att de lokala avfallsmålen är direkt kopplade mot avfallshierarkin. 
Tidigare har ökad konsumtion alltid lett till ökade avfallsmängder. Syftet med 
denna avfallsplan är att bryta detta mönster.

Avfallshierarkins (avfallstrappans) prioritetsordning är :
1. Förebyggande av avfall
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
5. Bortskaffande 

Avfallsplanen är indelad i fyra övergripande mål varav de tre första kan kopplas 
direkt mot de tre övre stegen i avfallstrappan. 
Mål 1. Förebygga uppkomsten av avfall 
Mål 2. Öka återanvändningen 
Mål 3. Öka materialåtervinningen
Mål 4. Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas

Det fjärde målet gäller insamling och behandling av farligt avfall som är en viktig 
del för att Strömstad ska kunna nå miljömålet om en giftfri kommun.

Bortskaffande

Annan återvinning till exempel energi

Materialåtervinning

Återanvändning

Förebyggande

Avfallstrappans prioritetsordning. Pilens riktning anger åt vilket håll man vill sträva.
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 MÅL 1

Förebygga uppkomsten av avfall

Delmål Aktiviteter Genomförande 1) Ansvar  2)

Strömstad ska verka  
för att avfall inte 
uppstår

•  Öppet hus på ÅVC och Återbruket vår och höst för  
att  öka intresset och kunskapen om sortering, åter-
vinning och återanvändning

2016–2025 TF

•  Informera genom kommunens hemsida och i sociala 
medier om vikten av att förebygga, återanvända och 
återvinna avfall

2016–2025 TF

•  Barn och ungdomar undervisas kontinuerligt  
i miljö frågor genom Ekoparkens aktiviteter

2016–2025 TF/BUF

1) Checklista för Uppföljning Avfallsplan 2025 finns i Bilaga 3. 
2) TF = Tekniska förvaltningen, MBF = Miljö- och byggförvaltningen, BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen, OF = Omsorgsförvaltningen

Visste du att...
...den mat svenskarna slänger varje 
år har orsakat lika mycket koldioxid
utsläpp som 525 000 bilar?
Källa: sopor.nu

Det finns en betydande potential att minska miljöpåverkan genom att utnyttja 
resurserna i hushållens avfall bättre. Mängderna av hushållens avfall ökade 
dramatiskt under 1900-talet. Att förebygga detta avfall är en stor utmaning. 
Hållbara produkter med längre livslängd gör att det genereras mindre avfall. 
Avfallsmängderna behöver minska och det är ett arbete där landets kommuner 
spelar en mycket viktig roll. 

Avfallshierarkin innebär att förbyggande av avfall bör ges högsta prioritet i 
avfallshanteringen. 

Exempel på hur avfall kan förebyggas :
• kvalitet före kvantitet
• planera inköp av livsmedel så att mindre behöver slängas
• använda tygpåse eller använda plastpåsar flera gånger 

FO
TO

: EKO
PARKEN

 STRÖ
M

STAD
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Enligt avfallshierarkin är det näst bästa, efter att undvika att avfall uppstår, att 
återanvända de varor och produkter som redan finns. I ett resursperspektiv är 
det nästan alltid gynnsamt att återanvända alla typer av produkter. Den största 
miljövinsten består i att produktionen av nyare produkter undviks eller senare-
läggs. Återanvändning är när en vara återanvänds istället för att kasseras eller 
återvinnas och kan exempelvis ske genom:
• återanvändning, till exempel trasmattor med mera
• second hand försäljning, till exempel loppis, blocket, tradera med mera

Det finns dock undantag från regeln 
om återanvändning. Det kan ibland 

vara bättre att byta ut en mycket 
energikrävande produkt mot en 

energieffektiv och att byta ut 
varor med farliga ämnen som 
bör fasas ur kretsloppet.

 MÅL 2

Öka återanvändningen

Delmål Aktiviteter Genomförande 1) Ansvar  2)

Strömstadborna ska 
vara medvetna om  
att det är bättre att 
återanvända än att 
slänga, samt hur  
sortering ska utföras

•  Öppet hus på ÅVC och Återbruket vår och höst för att  
öka intresset och kunskapen om sortering, åter vinning 
och återanvändning

2016–2025 TF

•  Informera genom kommunens hemsida och i sociala 
medier om vikten av att förebygga, återanvända och 
återvinna avfall

2016–2025 TF

•  Barn och ungdomar under visas kontinuerligt i  
miljö frågor genom Ekoparkens aktiviteter

2016–2025 TF/BUF

Återbruk av både  
produkter och  
bygg material

• Återbruket ska ha samma öppettider som ÅVC 2016–2025 TF/OF

• Återbruket ska börja  handla med byggmaterial 2017–2025 TF/OF

Bygg- och rivavfall  
ska sorteras och om 
möjligt återanvändas 
eller återvinnas

• Arbeta för en ökad återvinning av gipsavfall 2016–2025 TF

•  Nyhetsbrev angående hur bygg- och rivningsavfall ska 
sorteras förmedlas till entreprenörer och exploatörer

2016–2025 TF/MBF

•  Hänvisa till användbara länkar på kommunens hemsida 
till exempel Sveriges byggindustriers riktlinjer

2016–2025 TF/MBF

•  Frågan om avfallshantering tas upp vid tekniskt  samråd 
i samband med bygg-, mark- och rivningslov samt 
 bygganmälan

2016–2025 MBF

1) Checklista för Uppföljning Avfallsplan 2025 finns i Bilaga 3. 
2) TF = Tekniska förvaltningen, MBF = Miljö- och byggförvaltningen, BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen, OF = Omsorgsförvaltningen

Visste du att...
...det går åt 9000 liter vatten 
för att tillverka ett par jeans?

Källa: WWF
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Strömstad präglas mycket av sitt kustläge och närheten till Norge. Handeln 
växer ständigt och för att kunna minska hela kommunens påverkan på miljön 
krävs att kommunen såväl som handeln och turismen involveras. 

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfalls mängderna.  Mer 
konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begrän sade, 
att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare 
än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör. Det är därför viktigt 
att platser där källsortering kan utföras finns med i alla planeringsstadier.

Strömstad är en utpräglad kuststad med många båtägare och en utvecklad båt-
turism. Fritidsbåtar ska kunna tömma sitt toalett avfall vid gästhamnar (tömnings-
stationer) samt erbjudas möjligheter till källsortering.

Ökad hushållning med resurser i livsmedelskedjan kan ge stora samhällsekonomiska 
och miljömässiga vinster. Att hushålla med resurserna handlar om att ta vara på 
den näring och energi som finns i det avfall som uppstår vid produktion och kon-
sumtion av livsmedel. Att inte ta vara på näringen och energin i mat avfall är resurs-
slöseri. Strömstad kommer att införa utsortering av matavfall som sedan kommer 
att återvinnas med avseende på både växtnäringsämnen och energi (rötning).

 MÅL 3

Öka materialåtervinningen

Delmål Aktiviteter Genomförande 1) Ansvar  2)

Återvinning av  
mat avfall

• Upprätta mellanlagringslokal för matavfall på Österröd 2017 TF

• Upphandling av behandling av matavfall genom rötning 2017 TF

•  Informationskampanj till alla villahushåll i Strömstad  
och Skee

2017 TF

• Matavfallsinsamling påbörjas i Strömstad och Skee tätorter 2018 TF

• Insamling av matavfall från större verksamheter inleds 2018 TF

• Alla kommunala arbetsplatser ska sortera ut matavfall 2018 TF

•  Alla i kommunen ska ha möjlighet till utsortering  
av matavfall

2025 TF

Strömstadborna ska 
vara medvetna om  
att det är  bättre att 
återvinna än att 
 slänga, samt hur 
 sor  te ring ska utföras

•  Öppet hus på ÅVC och Återbruket vår och höst för att  
öka intresset och kunskapen om sortering, återvinning 
och återanvändning

2016–2025 TF

•  Informera genom kommunens hemsida och i sociala 
medier om vikten av att förebygga, återanvända och 
återvinna avfall

2016–2025 TF

•  Barn och ungdomar undervisas kontinuerligt  
i miljöfrågor genom Ekoparkens aktiviteter

2016–2025 TF/BUF

FO
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Delmål forts. Aktiviteter Genomförande 1) Ansvar  2)

Återvinningen på 
 kommunala arbets-
platser ska öka

•  Informera alla kommunala arbetsplatser om vilka  
fraktioner de förväntas sortera ut

2017 TF

•  Köpa in erforderlig utrustning för källsortering till alla 
 kommunala arbetsplatser

2017 TF

• Alla kommunanställda ska ha genomgått miljöutbildning 2017 TF

Ökad återvinning  
inom handeln, turism 
och bygg branschen

• Ta upp frågan om källsortering vid tillsynsbesök 2016–2025 MBF

•  Kampanj för att förbättra avfallshanteringen på 
 campingplatser

2019 TF/MBF

•  Informationskampanj till företag om återvinning och om 
hur farligt avfall ska sorteras

2016–2025 TF/MBF

Förbättrad  
avfallshantering  
i kommunala  
gäst- och småbåts-
hamnar

•  Permanent återvinningsstation (ÅVS) sätts upp  
i anslutning till Strömstads gästhamn för att erbjuda 
bättre källsortering

2016 TF

•  Ökad möjlighet till källsortering i kommunala småbåts-
hamnar

2016–2025 TF

•  Information i samband med incheckning om var 
 närmaste återvinnings plats och tömningsstation för 
båtlatriner finns

2016–2025 TF

•  Utöka antalet tömningsstationer för båtlatriner vid 
 kommunala gäst- och småbåtshamnar

2016–2025 TF

Detaljplaner för  
bostäder ska innehålla 
områden reserverade 
för åter vinning

•  I Tekniska förvaltningens kravspecifikation för detalj-
planering ska det läggas till att detaljplaner för bostäder 
ska innehålla områden reserverade för återvinning

2016 TF/MBF

1) Checklista för Uppföljning Avfallsplan 2025 finns i Bilaga 3. 
2) TF = Tekniska förvaltningen, MBF = Miljö- och byggförvaltningen, BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen, OF = Omsorgsförvaltningen

Visste du att...
... glas och metaller kan återvinnas 
hur många gånger som helst?
Källa: sopor.nu

och att...
...en påse matavfall kan  
bli biogas som räcker till  
2,5 kilometers bilkörning?
Källa: sopor.nu
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 MÅL 4

Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas

Delmål Aktiviteter Genomförande 1) Ansvar  2)

Fraktionen farligt   
avfall från hushåll  
och företag som  
lämnas in för  
behandling, ska öka  
i förhållande till  
totalmängden avfall

• Boxar för insamling av farligt avfall lämnas ut  
till  hushållen

2016–2025 TF

•  Hämtning av farligt avfall erbjuds på landsbygden  
vid två tillfällen per år i samband med grovavfalls-
insamlingen

2016–2025 TF

•   Informationskampanj till företag om återvinning och om 
hur farligt avfall ska sorteras

2016–2025 TF/MBF

1) Checklista för Uppföljning Avfallsplan 2025 finns i Bilaga 3. 
2) TF = Tekniska förvaltningen, MBF = Miljö- och byggförvaltningen, BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen, OF = Omsorgsförvaltningen

Visste du att...
...Sverige återvinner mest elavfall 
per person i världen...
Källa: sopor.nu

... men ändå ligger det 25 miljoner 
gamla mobiltelefoner och samlar 
damm i svenska folkets byrålådor?
Källa: batteriatervinningen.se

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa 
och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda farligt avfall med annat avfall 
utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. Några av de 
egenskaper  som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerfram-
kallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. 
Konsumtionen, till exempel kemikalieanvändning och batterikonsumtion, styr 
både vilka mängder farligt avfall som produceras och graden av farlighet. 

Farliga ämnen återfinns även i småelektronik som felaktigt riskerar att hamna i 
soppåsen, såsom leksaker med inbyggda batterier, glödlampor och lysrör.  
En stor miljövinst fås genom att se till att farligt avfall inte hamnar i det vanliga 
sopkärlet, utan sorteras ut och lämnas in separat till återvinnings centralen. 

Exempel på farligt avfall : 
• färg
• lösningsmedel
• sprayburkar
• nagellack
• batterier
• lågenergilampor
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Avfall Sverige: Handbok i kommunal avfallsplanering. Vägledning för ett fram-
gångsrikt arbete, rapport U2012:09

Avfall Sverige (www.avfallsverige.se)

Batteriåtervinningen (www.batteriatervinningen.se)

Elektronikåtervinning i Sverige (www.elektronikatervinning.com)

El-Kretsen (www.el-kretsen.se)

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (www.ftiab.se)

Miljömålsportalen (www.miljomal.se)

Naturvårdsverket: Från avfallshantering till resurshushållning, Sveriges avfalls-
plan 2012–2017, Rapport 6502

Naturvårdsverket: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inne-
hållet i en kommunal avfallsplan, NFS 2006:6

Naturvårdsverket: Vägledning till definitionen av hushållsavfall, 2008-01-16

Strömstad kommun (www.stromstad.se)

Sveriges avfallsportal (www.sopor.nu)

Källor
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AVFALLSPLAN STRÖMSTAD 2025

BILAGA 1

Lagkrav, miljömål och 
förutsättningar

eiohls01_4
Anteckning
Ny rubrik " Miljömål och lagstiftning"
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I miljöbalken 15 kap 11 § anges att alla kommuner ska ta 
fram en avfallsplan. Avfallsplanen utgör, tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering, renhåll
ningsordning för kommunen.

Av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) om innehåll 
i en kommunal avfallsplan framgår att den bland annat ska 
innehålla:
• En beskrivning av nuläget, inklusive förhållanden som 

kan påverka avfallets mängd och sammansättning, samt 
uppgifter om avfallsmängder, hantering och anläggningar. 
För avfall som inte omfattas av kommunalt renhållnings
ansvar ska översiktliga uppgifter redovisas. 

• Uppgifter om nedlagda deponier.
• Mål och åtgärder för insamling och behandling samt för 

hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.
• En beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att 

regionala och nationella mål nås.
• En beskrivning av hur mål och åtgärder har följts upp och 

kommer att följas upp.
• En beskrivning av genomfört samråd.
• En beskrivning av hur miljöbedömning av planen har 

genomförts.
• Uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpacknings   

och tidningsavfall uppstår och åtgärder för att främja åter
användning/återvinning av förpackningar och tidningar.

Renhållningsordningens föreskrifter och avfallsplan ska 
beslutas av kommunfullmäktige. Bestämmelser om samråd, 
utställning och beslut finns i 15 kap 1215§§ miljöbalken.

1. Lagkrav
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2. Miljömål

För att öka möjligheten att uppnå de nationella miljökvalitets
målen har regeringen beslutat om 24 etappmål inom områdena 
begränsad klimatpåverkan, avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och luftföroreningar som steg på vägen för att uppnå 
miljökvalitetsmålen. Endast de etappmål som berörs av 
avfallsplanens mål behandlas vidare under respektive avsnitt 
nedan.

I september 2015 beslutade länsstyrelsen i Västra Götalands 
län om 50 regionala tilläggsmål. De regionala tilläggsmålen 
lyfter fram regionala särdrag för att tydliggöra vilka åtgärder 
som krävs i Västra Götaland för att de nationella miljökvali
tetsmålen med tillhörande etappmål ska uppnås. Endast de 
regionala tilläggsmål som berörs av avfallsplanen behandlas 
vidare i denna bilaga.

Utöver de mål för Strömstads kommun som beskrivs i 
avfalls planen*, har kommunen även lokala miljömål som 
sträcker över flera områden. Kommunen har valt att aktivt 
arbeta med fyra av de 16 miljökvalitetsmålen: Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård och God bebyggd miljö. Till varje lokalt 
miljömål har de även delmål. I avsnitt 2.2 nedan redovisas 
de av Strömstad kommuns lokala miljö och delmål som är 
relevanta för avfallsplanen under respektive nationellt miljö
kvalitetsmål.

Miljömålen, iIllustration: Tobias Flygar.

2.1 Allmänt	om	nationella,	regionala	
och	lokala	miljömål

I Sverige finns det 16 nationella miljökvalitetsmål som har 
 antagits av riksdagen, vilka beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. De 16 miljö
kvalitetsmålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv

De nationella miljökvalitetsmål som speciellt berör avfalls
planen i Strömstad kommun är: Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och 
God bebyggd miljö. En generell beskrivning av kopplingen 
mellan avfallsplanen och samtliga miljökvalitetsmål återfinns i 
Miljöbedömningen bilaga 5.

*  Avfallsplanens mål: Mål 1. Undvika att avfall uppkommer,  
Mål 2. Öka återanvändningen, Mål 3. Öka materialåtervinningen,  
Mål 4. Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas
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2.2 Avfallsplanens	koppling		 
till	miljömål

BEGRÄNSAD	KLIMATPÅVERKAN

Nationellt miljökvalitetsmål

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har till-
sammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås.”

Nationellt relevant etappmål

– Utsläpp av växthusgaser till år 2020
Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre 
än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som 
inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska 
vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för 
den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. 
Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige 
och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla 
mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Regionala relevanta tilläggsmål

– Minskade utsläpp av växthusgaser
– Minskad klimatpåverkan från vår konsumtion

Lokalt miljömål

”Att arbeta för en klimatneutral kommun”

Lokala relevanta delmål

– Öka det klimatstrategiska arbetet
– Aktivt verka för en klimatneutral vardag

HUR AVFALLSPLANENS MÅL BIDRAR TILL  
ATT NATIONELLA OCH LOKALA MÅL UPPNÅS

Mål	1:	Förebygga	uppkomsten	av	avfall
Vid tillverkning av produkter går det åt energi som i många 
fall produceras på ett sätt som leder till utsläpp av växthus
gaser. Genom att förebygga uppkomst av avfall och på ett 
bättre sätt hushålla med de produkter vi köper, kan det leda 
till minskade utsläpp av växthusgaser vilket gynnar både 
nationella, regionala och lokala mål. Dessutom leder mins
kade avfallsmängder till färre transporter både regionalt och 
globalt, vilket reducerar utsläppen av växthusgaser.

Mål	2:	Öka	återanvändningen
Genom att öka återanvändningen minskas behovet av att 
producera nya varor, vilket minskar utsläppen av växthus gaser. 
I vissa fall kan det dock vara en nackdel att behålla gamla 
hushållsapparater med hög energiförbrukning jämfört med att 
köpa nya, men generellt sett innebär återanvändning en lägre 
miljöpåverkan än tillverkning av nya. Det bidrar till uppfyllelsen 
av både nationella, regionala och lokala mål för begränsad 
klimatpåverkan.

Mål	3:	Öka	materialåtervinningen
Vid utvinning av nya råvaror, som exempelvis metaller och 
olja, går det åt mycket energi. Energiproduktion leder ofta 
till utsläpp av växthusgaser. Vid materialåtervinning går det 
inte åt lika mycket energi för att skapa nya produkter som 
det hade gjort om de tillverkades av jungfruliga resurser, 
vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Materialåtervinning 
bidrar även till mindre utsläpp av växthusgaser än om avfallet 
istället hade förbränts. Ökad biologisk behandling kan lokalt 
ge ökade utsläpp av växthusgaser vid mellanlagring, dock kan 
rötning till biogas ersätta fossila bränslen.

eiohls01_6
Anteckning
Tillägg regionala mål



Avfallsplan Strömstad 2025 – Bilagor, bilaga 1 9 (46)

GIFTFRI	MILJÖ

Nationellt miljökvalitetsmål

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden. Halterna av natur-
främmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrunds-
nivåerna.”

Nationellt relevant etappmål

För avfallsplanen relevant nationellt etappmål saknas.

Regionalt relevant tilläggsmål

– Minskning av farliga ämnen

Lokalt miljömål

”Strömstad ska bli en giftfri kommun”

Lokalt relevant delmål

– Minska kemikalieförekomsten

HUR AVFALLSPLANENS MÅL BIDRAR TILL  
ATT NATIONELLA OCH LOKALA MÅL UPPNÅS

Mål	1:	Förebygga	uppkomsten	av	avfall
Genom att förebygga att avfall innehållande giftiga ämnen 
uppkommer, bidrar Strömstad kommun till att uppnå både 
nationella, regionala och lokala mål. 

Mål	2:	Öka	återanvändningen
Återanvändning ska göras med urskiljning, så att produkter 
med farliga ämnen inte återanvänds i en utsträckning som gör 
att risken för spridning av ämnena ökar och farliga ämnen blir 
kvar i kretsloppet. Produktion av föremål görs dock ofta med 
hjälp av giftiga ämnen och där kan återanvändning bidra till 
att minska utsläpp av giftiga ämnen från nytillverkning.

Mål	3:	Öka	materialåtervinningen
En ökad materialåtervinning leder till att färre material  
innehållande giftiga ämnen behandlas på ett olämpligt sätt.   
I avfallsplanen finns det även aktiviteter som syftar till att 
öka kunskapen hos kommuninvånarna om exempelvis åter
vinning. Det ökar sannolikheten att avfall innehållande giftiga 
ämnen ska hanteras rätt av invånarna.

Mål	4:	Farligt	avfall	ska	sorteras	ut	och	behandlas
Genom att det farliga avfallet sorteras ut och behandlas på ett 
miljöriktigt sätt, minskar risken för spridning av föroreningar 
till miljön.

Kosterarkipelagen, foto: Bengt Frizell. (Källa: lansstyrelsen.se/kosterhavet)
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HAV	I	BALANS	SAMT	LEVANDE	KUST	 
OCH	SKÄRGÅRD

Nationellt miljökvalitetsmål

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar.”

Nationellt relevant etappmål

För avfallsplanen relevant nationellt etappmål saknas.

Regionalt relevant tilläggsmål

– Minskad mängd marint skräp 

Lokalt miljömål

”Strömstads hav ska ha god vattenstatus år 2015”

Datumet för det lokala miljömålet är passerat men har 
ännu inte utvärderats.

Lokalt relevant delmål

– Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar i 
hav och vattendrag

HUR AVFALLSPLANENS MÅL BIDRAR TILL  
ATT NATIONELLA OCH LOKALA MÅL UPPNÅS

Mål	1:	Förebygga	uppkomsten	av	avfall
Förebyggande av att avfall uppkommer medverkar till att 
mindre mängder skräp hamnar i havet. Tillverkning av 
produkter medför alltid utsläpp samt att avfall uppkommer 
i produktionen. En minskad konsumtion leder därför till 
mindre utsläpp i havet.

Mål	2:	Öka	återanvändningen
Flera aktiviteter för mål 2 syftar till att öka kunskapen om 
avfall hos kommunens invånare samt öka återanvändningen 
av avfall vilket bidrar till det regionala tilläggsmålet om att 
minska mängden marint skräp. Ju större kunskap invånarna 
har och ju mer de återanvänder, desto mindre risk är det att 
avfall hamnar i havet.

Mål	3:	Öka	materialåtervinningen
Avfall som inte sorteras ut och återvinns på ett korrekt sätt 
riskerar att hamna i havet. Risken motverkas av en ökad 
 materialåtervinning vilket är i linje med mål 3. Ett av del
målen för mål 3 i avfallsplanen är att avfallshanteringen i 
kommunens gästhamnar ska förbättras. Ett par av aktivi teterna 
kopplade till delmålet handlar om båtlatrin, vilket vid utsläpp 
i havet bidrar till förhöjda halter av närings ämnen som påverkar 
havsmiljön negativt. Genom att ta hand om båtlatrinen och 
öka återvinningen bidrar Strömstad  kommun till att både 
nationella, regionala och lokala miljömål uppnås.

Mål	4:	Farligt	avfall	ska	sorteras	ut	och	behandlas
Farligt avfall som inte sorteras ut och behandlas på ett miljö
riktigt sätt riskerar att på ett eller annat sätt hamna i naturen 
och havet. Genom att öka andelen farligt avfall som samlas in 
och behandlas minskar risken för spridning av föroreningar 
till havet, vilket ligger i linje med nationella och lokala mål.

Foto: Kari Nilsen. (Källa: stromstad.se)
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GOD	BEBYGGD	MILJÖ

Nationellt miljökvalitetsmål

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.”

Nationella relevanta etappmål

– Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst   
50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växt-
näring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet 
behandlas så att även energi tas tillvara.

– Ökad resurshushållning i byggsektorn
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvänd-
ning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst  
70 viktprocent senast år 2020.

Regionalt relevant tilläggsmål

För avfallsplanen relevanta regionala tilläggsmål saknas.

Lokalt miljömål

”Samhällsplaneringen i Strömstad präglas av långsiktighet 
och hållbarhet”

Lokalt relevant delmål

– Öka återvinningen/minskade avfallsmängder

HUR AVFALLSPLANENS MÅL BIDRAR TILL  
ATT NATIONELLA OCH LOKALA MÅL UPPNÅS

Mål	1:	Förebygga	uppkomsten	av	avfall
För att hushålla med resurser är det av betydelse att mängden 
avfall förebyggs och att det inte konsumeras mer än nödvändigt. 
En reducering av avfallsmängderna minskar även transporterna 
regional och globalt, vilket gynnar en god bebyggd miljö.

Mål	2:	Öka	återanvändningen
Målet om att återanvändningen i Strömstad kommun ska öka 
ligger i direkt linje med det nationella miljökvalitetsmålet. 
Ett av delmålen i avfallsplanen är att byggoch rivavfall ska 
sorteras och om möjligt återanvändas eller återvinnas, även 
detta ligger i direkt linje med ett av de nationella etappmålen 
för god bebyggd miljö.

Mål	3:	Öka	materialåtervinningen
Ökad materialåtervinning bidrar till god hushållning med 
resurser vilket gynnar mål på nationell och lokal nivå. Avfalls
planen ger förutsättningar för återvinning på flera platser nära 
både bostäder och turistanläggningar, vilket bidrar till en ökad 
återvinning. Det finns exempelvis i avfallsplanen ett delmål 
för att kommunen vid detaljplanering ska reservera områden 
för återvinning. För målet finns även delmål gällande åter
vinning av matavfall samt ökad återvinning inom byggbran
schen, vilket direkt kan kopplas till de två etappmålen som 
beslutats av regeringen.

Mål	4:	Farligt	avfall	ska	sorteras	ut	och	behandlas
Genom att farligt avfall behandlas minskar risker för att farliga 
ämnen kommer ut i naturen, vilket ökar chansen för en god 
och hälsosam livsmiljö. 

eiohls01_11
Anteckning
Tillägg regionala mål



12 (46) Avfallsplan Strömstad 2025 – Bilagor, bilaga 1

3. Nationella avfallsplanen

Sveriges nationella avfallsplan, ”Från avfallshantering till 
resurs hushållning” Sveriges avfallsplan 2012–2017, har tagits 
fram av Naturvårdsverket. I planen anges mål för avfalls
hanteringen som kan användas som vägledande mål för 
 kommunerna i deras arbete med avfallsplaner.

De nationella mål och strategier som berör avfallsområdet 
utgörs till exempel av några av de 16 miljökvalitetsmålen som 
riksdagen har antagit samt den nationella avfallsplanen. I den 
nationella avfallsplanen listas följande prioriterade områden:
• Hantering av avfall inom bygg och anläggningssektorn
• Hushållsavfall
• Resurshushållning i livsmedelskedjan
• Avfallsbehandling
• Illegal export av avfall till andra länder

Från avfallshantering 
till resurshushållning

Sveriges avfallsplan 2012–2017

RAPPORT 6502  • maj 2012

Sveriges avfallsplan 2012–2017.
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4. Strömstads kommun – Vision 2030 med långsiktiga mål

Under våren 2016 antog Strömstads kommunfullmäktige 
”Vision 2030 med långsiktiga mål”. Avfallsplanen är en del 
i kommunens arbete för att nå visionen och de långsiktiga 
målen.

Vision: 
Strömstad – attraktiv gränsregion och mötes plats 
vid havet. 
En internationell småstad med livskvalitet, natur 
och friluftsliv i världsklass!

Vägen mot Vision 2030 ska bland annat präglas av effektiv 
ekologisk hushållning, vilket främjas av de mål och aktiviteter 
som finns i Avfallsplan Strömstad 2025. Utöver visionen 
anges även långsiktiga mål, där ett av målen är ”2030 är miljö
kapitalet intakt, vi hushåller med naturresurser och värnar den 
biologiska mångfalden”. Avfallsplanens mål med tillhörande 
aktiviteter är uppbyggda enligt avfallshierarkin vilket innebär 
en strävan efter naturresurshushållning genom att bland an
nat minska mängden avfall. Avfallsplanen bidrar därmed till 
Strömstads kommuns långsiktiga mål om hushållning med 
naturresurser.

Strömstads kommun har i samband med visionen även 
definierat hur kommunen ska jobba med hållbar utveckling 
vilket inkluderar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 
Avfallsplanen bidrar främst till arbetet mot ekologisk hållbar
het genom att minska avfallets negativa miljöpåverkan.

Foto: Peter Andersson. (Källa: stromstad.se)
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1.1 Geografi

Strömstad kommun är en kustkommun med öar utan fast 
landförbindelse som ligger i norra Bohuslän. Kommunen 
gränsar till Tanums kommun i söder och Norge i öster och 
norr. Kommunens landareal är 472 km², och det är 26 
invånare per km². Förutom centralorten Strömstad består 
kommunen av ett flertal tätbebyggda områden. 

Kommunen ligger i Västra Götalandsregionen och är belägen 
160 km från Göteborg och 145 km från Oslo. Från Strömstad 
går det färja till Sandefjord i Norge, en resa som tar cirka 
2½ timme. Övrig viktig infrastruktur i kommunen är bland 
annat Bohusbanan (tåg) som slutar i kommunen samt E6:an 
som går genom kommunen.

1.2 Befolkning

Mellan 2000 och 2015 ökade Strömstad kommun sin 
folkmängd med 15,8 % och år 2015 hade kommunen ett 
invånar antal på 12 854 personer. Enligt prognoser från SCB 
antas folkmängden i kommunen fortsätta öka fram till år 
2032. I kommunen finns det ca 3 300 bostadshus, 2 700 
fritids hus och antalet hushåll i flerfamiljshus är ca 2 800 
stycken (Tabell 1). 

Tabell 1 Hushållen i Strömstad kommun fördelade på bostadshus, 
fritids hus och lägenheter i flerbostadshus.

Bostadsbestånd Antal	hushåll %
Bostadshus 3 300 37

Fritidshus 2 700 31

Lägenhet i  
fler bostadshus

2 800 32

Totalt 8 800 100

Strömstad kommun lockar många turister sommartid då det 
är en havsnära kommun. Dagsturism och fritidsboende gör 
att befolkningen uppskattningsvis åttadubblas under somrarna. 
Kommunen präglas mycket av turismen och närheten till 
Norge. Det innebär att avfallsstatistik som redovisas per invå
nare är missvisande eftersom en stor andel av det avfall som 
uppstår i kommunen inte kommer från de bofasta invånarna i 
kommunen, utan från turister och fritidsboenden.

1.3 Näringsliv

Arbetslösheten i Strömstad kommun har under det senaste 
decenniet varit betydligt lägre än i övriga Västra Götalands
regionen och riket, vilket till stor del beror på handelns och 
besöksnäringens expansion. Den ökande besöksnäringen 
beror främst på närheten till Norge och kommunens attrak
tiva kustmiljö där Kosterhavets Nationalpark utgör främsta 
 attraktionen. Besöksnäringen bidrar även till att andra 
branscher i kommunen går bra, exempelvis hantverk, service 
samt den maritima branschen. 2013 utgjorde handeln 31 % 
av kommunens arbetstillfällen och hotell och restaurang
branschen utgjorde 10 %.

Cirka 4 700 av kommunens invånare bor och arbetar i 
kommunen, medan ca 600 av kommunens invånare pendlar 
till andra svenska kommuner och 700 pendlar till Norge. 
 Kommunen är den största arbetsgivaren med 1 425 anställda 
och Gottebiten Strömstad AB är näst störst med 275 anställda 
enligt statistik från 2015. I kommunen finns ingen industriell 
tillverkning.

1. Strömstads kommun – basfakta

Figurerna visar Strömstads placering i Sverige respektive 
 Västra Götalands län.
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2. Avfallshantering

2.1 Kommunal	avfallsorganisation	

TEKNISK	NÄMND
Den tekniska nämnden består av förtroendevalda politiker.
Tekniska nämnden har ett övergripande ansvar för planering 
och genomförande av bl a kommunens renhållningsfrågor 
utifrån de visioner, inriktningar, olika policy och andra doku
ment som fullmäktige fastställt.

Teknisk	förvaltning
Tekniska förvaltningen arbetar med samhällsplanering. 
 Förvaltningen arbetar med frågor kring VA, mark och 
 exploatering, hamn, gata och renhållning.

Renhållningsavdelning
Renhållningsavdelningen ansvarar bl a för insamling och 
transport av hushållsavfall samt för kommunens återvinnings
centraler.

 	Teknisk	 
förvaltning

 
VA-avdelning

 
Ham

navdelning

 
M
iljö-	&

	hälsa

 
Renhållningsavdelning

 
Räddningstjänst

 
M
ark	&
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Plan-	&
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G
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inistrativ	stab

 	Miljö-	&	bygg- 
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chef

För-
valtnings	-

chef	

För-
valtnings	-

chef	

Avd.	 
chef	Ren-
håll			ning

MILJÖ-	OCH	BYGGNÄMND
Miljö och byggnämnden består av förtroendevalda politiker.
Miljö och byggnämnden ansvarar för planering, tillsyn och 
tillståndsgivning inom plan och byggområdet, samt miljö 
och hälsoskyddsområdet.

Miljö-	och	byggförvaltning
Miljö och byggförvaltningen arbetar med planering, tillsyn 
och tillståndsgivning inom plan och byggområdet, samt 
miljö och hälsoskyddsområdet.
Förvaltningen arbetar med frågor kring planer och kartor, 
bygg, miljö och hälsa, krisberedsskap och räddningstjänst.

Miljö-	och	hälsoskyddsavdelning
Miljö och hälsoskyddsavdelningen samverkar med övriga 
inom Miljö och byggförvaltningen på uppdrag av Miljö och 
byggnämnden för att nå visionen om det långsiktigt hållbara 
samhället. Miljö och hälsa är ansvariga för tillsynen på kom
munens återvinningscentraler.
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2.2 Avfall	som	omfattas	av	kommunalt	
renhållningsansvar

2.2.1 Allmänt om insamling och kommunalt 
renhållningsansvar
Enligt 15 kapitlet i miljöbalken är det varje enskild kommuns 
skyldighet att transportera hushållsavfall som uppkommer i 
kommunen till en behandlingsanläggning om det behövs för 
att skydda människors hälsa och miljön samt enskilda intressen. 

Med hushållsavfall avses enligt 15 kapitlet i miljöbalken avfall 
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet, t.ex. butiker, restauranger, kontor och 
affärsrörelser. Med jämförligt avfall avses avfall som uppkom
mer till följd av att människor, oavsett ändamål och verksam
het, uppehåller sig i en lokal eller anläggning. Hushållsavfall 
kan exempelvis vara matrester, förpackningar, städsopor, 
trädgårdsavfall och färgrester. Allt avfall som uppkommer i 
 boendemiljö är inte hushållsavfall, exempelvis räknas inte av
fall från omfattande renoveringar i hemmet som hushållsavfall.

Kommunens renhållningsansvar gäller inte allt slags hushålls
avfall då det inte omfattar de avfallsslag som har försetts med 
producentansvar, som exempelvis förpackningar och elektro
nik. Se mer om producentansvar i kapitel 2.3. 

2.2.2 Allmänt om insamling och behandling
Det hushållsavfall som samlas in i Strömstads kommun eller 
som lämnas på återvinningscentralerna behandlas genom att 
följa stegen i avfallshierarkin  d.v.s. i första hand sker återan
vändning eller materialåtervinning. Om inte det är möjligt sker 
kompostering eller energiåtervinning genom förbränning och 
om inga andra behandlingsmöjligheter finns sker deponering. 

I Strömstad finns inga anläggningar för energiåtervinning, 
rötning eller deponering. Avfall som ska energiåtervinnas körs 
till Uddevalla. Avtalet om energiåtervinning gäller som längst 
fram till 2019, därefter kommer ny upphandling att ske. 
Deponering sker i Vänersborg. 

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. Vid den mobila ÅVC:n kan hushållen lämna 
wellpapp, metall, trä, brännbart avfall, icke brännbart avfall 
samt farligt avfall.

På Österröds ÅVC har företag och hushåll möjligheten att 
lämna avfall som ingår i producentansvaret, farligt avfall, 
grov avfall m.m. Hushållen betalar en miljöavgift som berättigar 
dem 12 avgiftsfria besök per år på Österröds ÅVC. Se mer 
information om Österröds avfallsanläggning i kapitel 4.2.

2.2.3 Kärl- och säckavfall
Med kärl och säckavfall avses det restavfall som hushåll och 
verksamheter slänger i sina avfallskärl. 

Insamling av detta avfall sker i kommunens regi med kommu
nens egen personal och fordon. Hur ofta kärl och säckavfallet 
hämtas beror på vad det är för slags boende/verksamhet, var 
det ligger och om hemkompostering utförs eller inte. 

Efter att kärl och säckavfallet hämtats körs det till Österröds 
avfallsanläggning där det mellanlagras och omlastas för vidare 
transport till en förbränningsanläggning i Uddevalla för 
energi återvinning. 

2.2.4 Separat utsorterat matavfall
Med matavfall avses från hushållsavfall utsorterat biologiskt 
lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från verksamheter 
som restauranger, storkök och butiker.   

Idag sker ingen insamling av separat utsorterat matavfall från 
hushållen, men hemkompostering förekommer. Kommunen 
planerar inom kort att införa en separat insamling av mat
avfall. Utsorterat matavfall från verksamheter transporteras av 
kommunen eller entreprenör till Österröds ÅVC.

Behandling genom rötning av det framtida utsorterade 
matavfallet kommer inte ske i Strömstads kommun, utan det 
kommer att upphandlas av en extern aktör. Idag omlastas det 
utsorterade matavfallet från verksamheter på Österröds ÅVC 
för vidare transport till förbränning i Uddevalla.

2.2.5 Grovavfall och trädgårdsavfall
Med grovavfall avses hushållsavfall som är tungt eller skrym
mande eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl. Exempel på sådant avfall 
är trasiga möbler, köksmaskiner och metallskrot. 

Grovavfall från hushållen i Strömstad tätort lämnas på 
 Österröds ÅVC. Abonnenterna på landsbygden kan under 
vår och höst kontakta kommunens renhållningsavdelning 
när de behöver bli av med grovavfall. En mängd upp till 0,5 
kubikmeter eller 5–6 sopsäckar hämtas gratis vid varje tillfälle 
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av renhållningsavdelningen, mängder som överstiger detta 
 debi teras per kubikmeter. Grovavfallet körs till Österröds 
ÅVC. På Koster kan hushållen lämna sitt grovavfall vid den 
mobila ÅVC:n, grovavfall från Koster kan även lämnas på 
Österröd.

Möjligheten för företag och verksamheter att lämna grov
avfall är inget som faller under det kommunala renhållnings
ansvaret. I Strömstad kommun erbjuds företag och verksam
heter servicen att få lämna sitt grovavfall på Österröds ÅVC. 
De får tillträde om de använder ett företagskort och avgiften 
de får betala beror på vad det är för slags avfall. 

Det insamlade grovavfallet på Österröds ÅVC skickas efter 
sortering till olika anläggningar utanför kommunen för att 
exempelvis återvinnas, förbrännas eller deponeras.

Med trädgårdsavfall avses exempelvis grenar, fallfrukt och 
gräsklipp. Trädgårdsavfallet bör i första hand komposteras på 
den egna tomten. Torrt trädgårdsavfall får även eldas under 
förutsättning att eldningsförbud inte föreligger, att det kan 
ske utan risk för olägenheter för omgivningen och risk för 
brandspridning inte uppstår, samt om det inte sker inom 
detaljplanelagt område. Trädgårdsavfallet kan även lämnas på 
Österröds ÅVC där det antingen flisas och körs till annan ort 
för energiåtervinning eller komposteras på anläggningen och 
blir till jordförbättringsmedel. 

2.2.6 Latrin
Kommunen hämtar i dagsläget ingen latrin då behovet är 
litet och hanteringen dyr. För att uppfylla kommunens 
renhållnings krav erbjuder kommunen slamsugning, samt 
informerar om andra alternativ såsom eltoa och komposte
ring. Latrin kan få komposteras på den egna fastigheten efter 
godkännande av Miljö och byggnämnden. Kompostering 
måste då ske i minst sex månader och på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

2.2.7 Fettavskiljarslam
Livsmedelsverksamheter ska installera fettavskiljare, detta på 
grund av att fett i avloppsvattnet stelnar och fastnar i ledningar, 
vilket minskar ledningarnas kapacitet och i värsta fall leder 
till stopp. Fettavskiljaren ska tömmas minst en gång per år, 
men ytterligare tömningar ska ske efter behov. Fettavskiljar
slam från livsmedelsverksamheter räknas som jämförligt med 
hushållsavfall, varför det är kommunen som ansvarar för det 
samlas in och tas omhand. 

I Strömstads kommun töms fettavskiljarna av en entreprenör. 
Fettet transporteras till en rötgasanläggning i Vänersborg där 
det blir till biogas.

2.2.8 Slam från enskilda avlopp och toalett-
avfall från fritidsbåtshamnar
Reningsanläggningar för enskilda avlopp ska tömmas enligt 
det intervall som står i byggnadsnämndens beslut för an
läggningen. I de fall sådant beslut saknas ska slamavskiljare 
kopplat till WC tömmas en gång per år, och anläggningar 
med enbart BDTavlopp (bad, disk och tvätt) ska tömmas 
vartannat år. Extra tömningar kan ske på begäran. De enskilda 
avlopp som har slutna tankar töms efter att användaren infor
merat kommunen om att tanken börjar bli full. 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar hämtas av kommunen 
eller av kommunen godkänd entreprenör, om inte undantag 
har beviljats. Slammet transporteras till reningsverket Österröd 
i Strömstad för behandling, se mer i kapitel 2.4.2. 

I två av kommunens fritidsbåtshamnar finns mottagning av 
toalettavfall från fritidsbåtar. Den ena har pumpar som är 
kopplade till det kommunala avloppsnätet och den andra har 
en sluten tank som töms vid behov. Slammet från den slutna 
tanken körs, liksom slammet från enskilda avlopp, till Öster
röds reningsverk för behandling. 

2.2.9 Farligt avfall 
Farligt avfall är avfall med egenskaper som exempelvis giftigt, 
cancerframkallande, frätande eller brandfarligt. Felaktig 
hantering av farligt avfall kan innebära en stor risk för män
niskors hälsa och miljön, därför är det viktigt att lämna farligt 
avfall på rätt plats. Det finns flera olika typer av farligt avfall 
men några exempel är nagellack, rengöringsmedel, färg, lim 
och kvicksilvertermometrar.

Hushållens farliga avfall ska lämnas på Österröds ÅVC. 
Hushåll på Koster kan även lämna det farliga avfallet på den 
lokala mobila ÅVC:n. Även företag kan lämna mindre mäng
der farligt avfall på Österröd (se kapitel 2.4.9.). 

Det farliga avfall som samlas in i kommunen skickas till olika 
anläggningar utanför kommunen för omhändertagande, 
exempelvis genom specialförbränning eller annan destruktion. 
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2.3 Avfall	som	omfattas	av	
	producent	ansvar

2.3.1 Allmänt om producentansvar
Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå Sveriges 
miljömål. Tanken är att producentansvaret ska motivera 
producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, 
lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga 
ämnen. Producentansvaret innebär att producenterna, inom 
de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla 
in och omhänderta uttjänta produkter. Producenterna är även 
skyldiga att informera om sortering och insamling. I dags  läget 
omfattar producentansvaret åtta produktgrupper: förpackning
ar, returpapper, däck, bilar, batterier, elavfall, läkemedel samt 
radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.

2.3.2 Förpackningar och returpapper
För att kunna uppfylla sitt ansvar gällande förpackningar och 
returpapper, har producenterna organiserat sig i fem olika 
materialbolag: Returkartong, MetallKretsen, Svensk GlasÅter
vinning, Plastkretsen och Pressretur. De här fem bolagen äger 
FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) som samordnar 
insamlingen av förpackningar och tidningar. Insamlings
systemet finansieras bland annat av avgifter som producen
terna får betala. Förpackningarna kan sorteras i fraktionerna 
wellpapp/kartong, metall, plast och glas. De insamlade 
förpackningarna återvinns och blir till nya förpackningar.  
På FTI:s hemsida finns mer information om vad som händer 
med avfallet efter att det samlats in, samt vad som tillverkas av 
materialet.

I Strömstad kommun finns det 12 återvinningsstationer 
(ÅVS), se kapitel 4, med olika antal fraktioner. Återvinnings
stationerna töms av olika entreprenörer och körs utanför 
kommunen för återvinning.

Plastflaskor och metallburkar som innehåller konsumtions
färdig dryck ska ingå i ett retursystem. Hushållen kan lämna 
sådana flaskor och burkar i butiker som har pantmaskiner. 
Efter att flaskorna och burkarna samlats in körs det till Retur
packs anläggningar. Kommunen är därmed inte inblandad i 
insamlingen av pantflaskor/burkar.

2.3.3 Däck
För insamlingen och återvinningen av uttjänta däck ansvarar 
Svensk Däckåtervinning AB. Däck utan fälg kan lämnas 
kostnads fritt hos alla som säljer däck, för däck på fälg får en 

skälig avgift tas ut. Däcken hämtas upp av en entreprenör 
som Svensk Däckåtervinning AB upphandlar och återvinns 
bland annat genom materialåtervinning eller energiåter
vinning. 

2.3.4 Bilar
För bilar gäller att en producent är skyldig att utan ersättning 
ta emot uttjänta bilar för skrotning om bilarna är registrerade. 
Uttjänta bilar kan lämnas till bilskrotar som ingår i mottag
ningsställen för bilproducenternas nätverk. De kan även 
lämnas till en bilskrot som inte ingår i nätverket, men då kan 
det inte garanteras att det sker kostnadsfritt. 

2.3.5 Elavfall 
Syftet med att samla in elavfall är att undvika att farliga 
ämnen hamnar på fel ställe. Lagen är utformad så att de som 
tillverkar eller importerar elprodukter till Sverige har ansvar 
för insamling och omhändertagande. De ska se till att det 
finns insamling i alla kommuner för de elprodukter som 
vanligtvis används i hushåll. De ska även stå för kostnaden 
för återvinning och behandling. Kommunen har ansvar för 
bemanningen på återvinningscentraler. 

Elavfallet som samlas in i kommunen hämtas av ElKretsen, 
vars verksamhet hjälper producenterna att leva upp till sitt 
producentansvar. Det elavfall som samlas in skickas till specia
liserade återvinningsanläggningar utanför kommunen, där 
elavfallet demonteras och sorteras för att sedan förädlas till 
nya råvaror eller energi, samt miljöfarliga komponenter tas 
omhand. 

Glöd och lågenergilampor, lysrör och liknande kan lämnas 
på Österröds ÅVC, men det blir även allt vanligare med 
fastighets nära insamling (FNI) i flerbostadshus. Det finns 
även möjlighet att lämna dessa fraktioner på fem av våra 
ÅVS:er där det finns kärlskåp för småelektronik. Det som 
samlas in hämtas av SAKAB eller ElKretsen, för att sedan 
transporteras till anläggningar utanför kommunen, där de 
olika delarna av ljuskällorna tas omhand på ett säkert och 
kontrollerat sätt.

2.3.6 Batterier
Batterier kan lämnas på våra ÅVS:er, men småbatterier 
kan även lämnas i vissa butiker samt uppsamlingskärl i 
flerbostads hus. Blybatterier omhändertas av Stena Recycling. 
Småbatterier hämtas av ElKretsen och transporteras sedan 
till återvinningsanläggningar där kvicksilvret tas omhand och 
metallerna återanvänds.



Avfallsplan Strömstad 2025 – Bilagor, bilaga 2 21 (46)

2.3.7 Läkemedel
Producenterna ansvarar för att ta emot överbliven eller gammal  
medicin. Läkemedel som ska kasseras lämnas till apotek 
i  genomskinlig påse eller i påse framtagen för ändamålet. 
 Kanyler och sprutor läggs i godkänd behållare som tillhanda
hålls av apoteket och återlämnas till inköpsstället eller till 
kommunens återvinningscentral vid Österröd eller på Koster. 
Behållarna hämtas av Stena Recycling som kör det till sin 
anläggning utanför kommunen.

2.4 Övrigt	avfall	från	industrier	och	
verksamheter

2.4.1 Allmänt om avfall från industrier och 
verksamheter
Det avfall från industrier och verksamheter som inte klassas 
som hushållsavfall eller som inte omfattas av producent
ansvaret, ansvarar verksamheterna själva för. Det innebär att 
de själva måste se till att avfallet transporteras och behandlas 
på ett miljömässigt rätt sätt.

2.4.2 Slam från reningsverk
I Strömstad kommun finns fem kommunala avloppsrenings
verk: Österröd, Näsinge, Flåghult, Svinesund och Långegärde. 
Österröds är det största och byggs för närvarande om och 
kommer efter ombyggnaden vara dimensionerat för 30 000 
personekvivalenter. 

På Österröds reningsverk finns flera reningssteg och det 
renade vattnet släpps slutligen ut i Myrens hamn. Slammet 
avvattnas och pumpas sedan vidare till vassbäddar som ligger 
intill reningsverket. Slammet från de fyra andra reningsverken 
tas omhand och avvattnas på Österröds reningsverk. En del av 
slammet skickas till Econova för kompostering.

2.4.3 Park- och trädgårdsavfall
Verksamheter kan lämna sitt park och trädgårdsavfall på 
Österröds ÅVC. Ris och grenar flisas på anläggningen för  
att sedan skickas till Uddevalla för energiåtervinning.   
Övrigt park och trädgårdsavfall, som exempelvis gräs och 
mossa, komposteras på anläggningen. I kommunen finns en 
viss efterfrågan på kompostjord.

2.4.4 Bygg- och rivningsavfall 
Återvinningsbara fraktioner som återfinns i bygg och riv
ningsavfall ska sorteras ut av rivningsentreprenören och lämnas 
i respektive fraktion. Bygg och rivningsavfallet sorteras ut i 

följande fraktioner:
• Trä (obehandlat och behandlat)
• Metall
• Brännbart
• Återanvändningsbara massor (ej fyllnadsmaterial som ren 

betongkross m.m.)
• Farligt avfall
• Gips
• Asbest

Det blandade bygg och rivningsavfall som lämnas på 
 Österröds ÅVC sorteras och skickas sedan för krossning och 
siktning utanför kommunen.

2.4.5 Jord- och schaktmassor
Hushåll och mindre verksamheter kan lämna jord och 
schaktmassor på Österröds ÅVC. Massorna transporteras 
sedan till RAMBO AB, utanför kommunen, för att användas 
som konstruktionsmaterial.

2.4.6 Avfall från energiutvinning
I Strömstad sker ingen energiutvinning ur avfall. Allt bränn
bart avfall körs till anläggningar i andra kommuner. 

2.4.7 Avfall från behandling av industriellt 
avloppsvatten
Det uppkommer inget industriellt avloppsvatten i Strömstad 
kommun då det inte finns någon industriell tillverkning i 
kommunen.

2.4.8 Branschspecifikt och icke branschspecifikt 
industriavfall
I Strömstad kommun finns ingen industriell tillverkning, 
därför uppkommer inget avfall som faller in under denna 
kategori.

2.4.9 Farligt avfall
Det kommunala renhållningsansvaret omfattar inte farligt 
avfall från industrier och verksamheter, utan det är deras eget 
ansvar att se till att det farliga avfallet tas omhand korrekt. 
Verksamheter kan lämna in mindre mängder farligt avfall på 
Österröds ÅVC.



22 (46) Avfallsplan Strömstad 2025 – Bilagor, bilaga 2

3. Insamlade mängder 

Material Avfalls	kod 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hushållsavfall förbränning 200301 7257 7302 7621 7670 7936 7828 8351 8532 5812 5934 6012

Industriavfall förbränning 200999 2906 2967 3006

Till efterbehandling efter 
sortering

190599 1069 1391 1370 1235 1306 1239 1566 1588 1107 962 1033

Wellpapp 200101 815 760 1001 1002 966 968 947 947 897 861 928

Tidningar 200101 550 604 579 615 521 511 506 426 419 371 355

Trädgårdsavfall 200201 220 230 240 250 270 350 380 400 860 700 802

Trä, lev. flis 200107 1948 2164 3453 4596 2478 4995 3384 4626 4935 4067 4572

Metaller 200106 895 858 642 839 1139 850 828 947 864 913 787

Vitvaror 200135* 94,46 74,39 85,28 86,99 99,18 78,05 79,314 84,462 75

Freonvaror 200135* 34,57 1) 64,58 1) 75,20 62,40 76,10 63,65 81,25 58,80 71,6 61,3 57,7

Glas 200102 395 405 435 459 446 464 402 460 463 443 481

Lysrör, glödlampor och 
lågenergilampor

200121 2,8 2,87 2,95 3,61 3,945 3,36 3,66 2,14 3,25 4,00 2,5

Elavfall 200135* 76,4 95,13 103,83 86,16 95,07 107,83 107,79 102,71 99,205 100,136 86

Pappersförpackningar 200101 91 85 110 108 111 203 188 105 85,5 124 132

Plastförpackningar 200103 17 11 11 23,5 27 67,9 86,7 52,3 36,7 68,0 69

Metallförpackningar 200106 29 22,1 22,5 29,5 28 17,2 15,3 14,6 15,6 18,0 12

Spillolja 130200* 25 3) 25,5 3) 19 3) 35 3) 27 3) 11,9 3) 27,7 3) 32,4 3) 19 10 22

Oljefilter 160107* 4,2 4) 4,29 4,32 3,12 4,18 3,41 2,87 2,41 2,38 19,10 2,31

Färgrester 200127* 27,62 27,27 32,86 35,55 34,39 45,04 41,84 45,38 41,792 35,935 31,2

Asbest 170605* 26,28 30,24 48,84 33,74 30,1 43,21 27,74 39,98 39,16 30,90 15,8

Riskavfall 180103* 0,23 0,124 0,1 0,42 0,11 0,17 0,08 0,08 0,099 0,16 0,2

Blybatterier 160601* 48 38 45,6 38 31,26 38,42 40,31 35,42 27,31 29,64 35,5

Batterier 200133* 3,11 3,08 3,27 4,02 2,61 2,69 4,59 5,00 2,07 3,08 3,3

Lösningsmedel 200113* 1,73 2,27 2,44 2,62 4,49 3,35 3,22 3,25 2,563 3,98 4,3

Aerosoler 160504* 0,96 1,14 0,82 1,32 1,07 1 1,06 1,28 0,897 1,287 0,9

Fotovätskor/Glykol 200117* 2,31 1,85 1,17 1,66 2,29 3,19 2,71 0,93 0,798 0,588 0,8

Bekämpningsmedel 200119* 0,09 0,15 0,24 0,16 0,30 0,11 0,12 0,35 0,16 0,16 0,2

Småkemikalier 160506* 0,35 0,41 0,20 0,38 0,45 0,01 0,23 0,01 0,099 0,118 0,4

Alkaliskt avfall 200115* 0,03 0,07 0,03 0,06 0,13 0,14 0,41 0,40 0,258 0,566 0,6

Härdare 160506* 0,03 0,06 0,09 0,06 0,036 0,166 0,1

Absorbenter 150202* 2,53 1,044 0,463 0,3

Limavfall 80415* 0,05 0,05 0,05

Syra 200114* 0,27 0,12 0,13 0,10 0,155 0,363 0,1

Tryckimpregnerat trä 200107* 193 222,9 258,56 237 248 254 283 311 271 297 362

Toner 080317* 0,02 0,01

Kvicksilverinstrument 200121* 0,02

Smörjfett 200126* 0,245 0,7

Däck 160103* 28,68 22,59 19,48 36,3

PVC plast 170203* 14,3 2,54 8,32 6,4

Gips 170802 14,3 2,54 8,32 59,6

Konstruktionsmaterial 170107 14,3 2,54 8,32 261

Kommentarer	till	tabell	ovan:	     
Mängderna i tabellen ovan kommer från Strömstad kommuns årliga samman-
ställningar av avfallsmängder.
Data för vissa materialslag har i dessa sammanställningar redovisats  
i styck, m3 respektive fat för vissa år.
För att underlätta analys av de olika materialmängderna har dessa räknats om 
till ton med hjälp av schablonvärden.
De mängder i tabellen som omräknats m h a schablonvärden är markerade med 
en upphöjd siffra och förklarade nedan.

Följande	schablonvärden	har	använts:    
1) Freonvaror, Freonvaror har antagits väga 0,05 ton/st. 
2)  Lysrör, glödlampor och lågenergilampor, 5 stycken lysrör har antagits väga 1 kg.
3) Spillolja, 1 m3 spillolja har antagits väga 1 ton.  
4) Oljefilter, 1 fat oljefilter har antagits väga 100 kg.   
    
* Farligt avfall

INSAMLADE	MÄNGDER	MATERIAL	I	STRÖMSTAD	KOMMUN,	2005–2015	(TON/ÅR)

eiohls01_15
Anteckning
Ny statistik
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4. Återvinningsstationer och ÅVC

4.1 Återvinningsstationer	i	Strömstad	kommun

1

2
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3

© Lantmäteriet, geodatasamverkan

ÅTERVINNINGSSTATIONER	I	STRÖMSTAD	CENTRALORT

1.	Ringvägen,	Mällby  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier

2.	Kebal,	P-plats  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Miljöstation

3.	Statoil  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier,  
Emmaus klädcontainer

4.	Strömsvallen  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier,  
Emmaus klädcontainer

5.	Österröd	ÅVC  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
ÅVC (Återvinningscentral), Emmaus klädcontainer

6.	Myrens	hamn  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier
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ÖVRIGA	ÅTERVINNINGSSTATIONER	I	STRÖMSTADS	KOMMUN

7.	Hogdal  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier

8.	Näsinge	flygfält  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier

9.	Skee  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar,  
Samlare för småelektronik/lampor/lysrör/småbatterier 

10.	Västra	bryggan,	Nordkoster  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier

11.	Sydkoster,	affären  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier

12.	Q-star,	Vik  
Glas, Kartong, Metall, Blandplast, Tidningar, Småbatterier

Ytterligare information om återvinnings centraler,  
se www.ftiab.se
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4.2 Österröds	avfallsanläggning

I kommunen finns en anläggning för återvinning och bort
skaffande av avfall som är tillståndspliktig enligt miljöbalken, 
vilken är Österröds avfallsanläggning (verksamhetskoder 
90.45 och 90.70). Anläggningen ligger vid Hålkedalskilen 
vid södra infarten till Strömstad. Enligt gällande tillstånd från 
20110609 får verksamheten:
•  Motta och sortera högst 35 000 ton ickefarligt avfall per år 

varav högst 
– 10 000 ton avfall får lagras vid ett och samma tillfälle 
– 10 000 ton avfall får genomgå mekanisk bearbetning 
–  10 000 ton avfall får utgöras av hushållsavfall som inne

håller lättnedbrytbara organiska fraktioner
• Mellanlagring av högst 140 ton farligt avfall vid ett och 

samma tillfälle
• Kompostering av högst 1 500 ton park och trädgårdsavfall 

per år

På anläggningen hanteras följande avfall:
• Hushållsavfall
• Bygg och rivningsavfall
• Verksamhetsavfall
• Trädgårdsavfall
• Farligt avfall
• Avfall som lämnas på ÅVC

På Österröds ÅVC finnas 560 företag registrerade som avfalls
lämnare, varav 60 av dessa är byggföretag.

På Österröds avfallsanläggning finns förutom återvinnings
central följande verksamheter: omlastning och mellanlagring 
av hushållsavfall och hushållens farliga avfall, depå för retur
papper, sortering av bygg och rivningsavfall samt hushållens 
grovavfall, kompostering av trädgårdsavfall samt Återbruket 
där saker som är hela och funktionsdugliga kan lämnas in för 
att sedan säljas vidare.

Avfallsmängder för 2015 beskrivs i kapitel 3.
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NEDLAGDA	DEPONIER,	 
NAMN	&	FASTIGHETS-
BETECKNING

1.		Lommelands-Tånge 
Bodal 1:81,  
(f.d Lommelands-Tånge 2:3) 

2.		Kungbäck 
Kungbäck 1:9 (2),  
Kungbäck 1:59

3.		Grandalens	avfallsupplag 
Mällby 1:16 
Grandalen	gamla	deponi 
Mällby 1:16, Strömstad 3:17, 
Strömstad 3:13, Lotsen 1

	4.		Valemyr	deponi 
Strömstad 3:13

5.		Skee	gamla	soptipp 
Hjältsgård 6:1

6.		Flåghult 
Flåghult 1:23

1

2

3
4

5

6

5. Nedlagda deponier

Gamla nedlagda deponier kan innebära en miljörisk, då 
lakvatten från dem kan förorena mark, grund och ytvatten. 
I kommunen finns det 7 nedlagda deponier (se mer informa
tion i kapitel 5). Av dessa är det endast vid Grandalens av
fallsupplag som åtgärder har vidtagits för att minska påverkan 
från lakvattnet. Vid Grandalen behandlas lakvattnet i ett våt
markssystem, dessutom sker kontinuerlig provtagning av lak 
och ytvattnet.  De andra nedlagda deponierna har avslutats 
tidigare och omfattas därmed inte av den nyare lagstiftningen 
som ställer högre krav än vad som tidigare gjordes. De depo
nierna behandlas som förorenade områden och inventering av 
dessa har utförts.

I	Strömstad	kommun	finns	sju	stycken	kända	 
nedlagda	deponier
Nedan beskrivs respektive nedlagd deponi, dels med namn 
och fastighetsbeteckning utmärkt på en karta, dels med 
uppgifter om områdesbeskrivning, verksamhetsbeskrivning, 

bedömning av risk för människors hälsa och miljö samt 
 planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenhet 
för människors hälsa eller miljö. 

När det gäller bedömning av risk för människors hälsa och miljö 
har en MIFO klassning av respektive deponi redovisats. MIFO 
står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden och 
är en metodik för inventering och riskklassning av förorenad 
mark framtagen av Naturvårdsverket. Riskklasserna delas in i 
4 klasser enligt följande:

Klass 1  Mycket stor risk
Klass 2  Stor risk
Klass 3  Måttlig risk
Klass 4  Liten risk

Länsstyrelsen har riskklassat enligt dessa riskklasser, och det är 
dessa riskklasser/riskbedömningar som redovisas här.
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FLÅGHULT

Områdesbeskrivning
Flåghult är lokaliserat i den nordöstra delen av Strömstad 
kommun ca 13 km från Strömstad centrum. Den gamla 
deponin ligger ca 500 meter nordost om Flåghult längs med 
vägen mellan Flåghult och Krostrands kapell. Inga bostadshus 
eller andra verksamheter finns i närheten av deponin. Deponins 
yta uppskattas till ca 2210 m2.

Verksamhetsbeskrivning
På fastigheten har det deponerats hushållsavfall och latrin. 
Hur länge deponin har varit aktiv är okänt. Deponeringen av 
organiskt avfall upphörde under slutet av 70talet och deponin 
avslutades helt 1985. Området är täckt med schaktmassor och 
är idag bevuxet.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 3 (Måttlig risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Enligt Länsstyrelsens MIFOlista: Inventering avslutad, ingen 
åtgärd.

GRANDALENS	AVFALLSUPPLAG

Områdesbeskrivning
Deponin är belägen i de norra delarna av Strömstad tätort ca 
1,5 km norr om centrum. Havsviken Bojarkilen ligger ca 500 
m söder om deponin, avståndet till närmaste befintlig bebyg
gelse är ungefär 300 m. Området består av en nordsydlig 
sprickdal omgiven av två bergsryggar. Marken under deponin 
utgörs av lera med mindre inslag av svall och skalgrus. Inom 
området för deponin finns två grundvattensystem, ett i jord
lagren och ett i berggrunden. Deponins yta uppskattas till ca 
70 000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Vid Grandalen har avfall deponerats sedan 1950talet. Då 
skedde deponering inom ett område nedanför den nuva
rande deponin (idag golfbana). Denna deponi avslutades på 
1970talet och täcktes med muddermassor med bränd kalk. 
Nuvarande deponiområde är inhägnat och har använts för 
 deponering sedan början av 1970talet. Sedan 1980 har endast 
sorterat bygg och industriavfall deponerats. Deponeringen 
upphörde under 2004 och därefter påbörjades avslutnings
arbetet. Totalt beräknas ca 200 000 ton avfall deponerats, 
bland annat bygg och industriavfall, hushållsavfall, riskavfall 
från sjukvården, asbest, metallhydroxid och avloppsslam. 

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 2 (Stor risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Deponin är sluttäckt och sluttäckningen är godkänd av Läns
styrelsen i beslut från 20091029.

Naturmiljön i anslutning till deponin påverkas främst av 
utsläpp av lakvatten som rinner ut i Bojarkilen. Lakvattnet 
innehåller höga halter av kväve och fosfor. För att minska 
påverkan behandlas lakvattnet i ett våtmarkssystem.

För att minska risken för människors hälsa och miljö provtas 
och analyseras kontinuerligt lak och ytvatten enligt kontroll
program för Grandalens nedlagda deponi. En utvärdering av 
deponins påverkan på omgivningen görs årligen. Miljö och 
byggförvaltningen har tillsynen över Grandalen.
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GRANDALEN	GAMLA	DEPONI

Områdesbeskrivning
Området ligger i de norra delarna av Strömstad tätort strax 
söder om den sentida deponin – Grandalens avfallsupplag. 
Platsen ligger i direkt anslutning till havsviken Bojarkilen i 
söder. I den sydöstra delen av området är den norra delen av 
bostadsområdet Västra berget lokaliserat ovanpå den gamla 
deponin. Bojarbäcken rinner i de östra delarna av området 
och innehåller även några sjöar/våtmarker. I de nordvästra 
delarna av området finns det även två lakvattendammar. 
Majoriteten av området utgörs idag av golfbana och grusade 
parkeringsplatser. Deponins yta uppskattas till 137 000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Deponin började användas på 50 talet och avslutades på 
70talet då deponin täcktes med muddermassor och bränd 
kalk. Muddermassorna ska enligt uppgifter härröra från 
Kebalbukten i anslutning till att bukten muddrades för att 
göra plats åt oljeplattformen. På deponin har en stor variation 
av avfall dumpats, hushållsavfall såväl som industriavfall. 
Industriavfallet har bl.a. kommit från Myrens industri
område, exempelvis från föroreningstyngda verksamheter som 
Jyden. På deponiområdet ska det ha funnits en damm där 
man deponerade stora mängder av det mycket giftiga ämnet 
kaliumcyanid, dammen var stundtals överfull och läckte till 
omgivningen. I de sydöstra delarna som idag utgör Västra 
berget fanns det även en förbränningsanläggning för avfall.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO saknas då deponin inte finns med i 
Länsstyrelsens MIFOlista.

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Deponin är sluttäckt med lerhaltiga muddermassor och en 
golfbana är anlagd ovanpå. Avrinningen sker delvis i samma 
lakvattensystem som Grandalens avfallsupplag, med våtmark 
nedströms.

KUNGBÄCK

Områdesbeskrivning
Kungbäcks gamla deponi ligger på Lökholmen i den nord
västra delen av Strömstad kommun. Deponiområdet ligger 
avsides i kuperad skogsmark och nås endast via en skogsväg. 
Ett bostadshus finns inom en radie av 200 meter. Deponins 
yta uppskattas till 2000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Deponin användes enligt uppgifter för deponering av 
hushållsavfall och latrin. Verksamheten avslutades i slutet av 
70talet och täcktes därefter med schaktmassor, när deponin 
togs i bruk är okänt. Idag är området till stora delar igenvuxet.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 3 (Måttlig risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Enligt Länsstyrelsens MIFOlista: Inventering avslutad, ingen 
åtgärd.

Grandalen gamla deponi är idag delvis golfbana.
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LOMMELANDS-TÅNGE

Områdesbeskrivning
Området är lokaliserat i de norra delarna av Strömstad 
kommun och utgör ett kuperat skogslandskap. Deponin 
ligger i anslutning till en trevägskorsning mellan Svinesunds 
marknadsplats, Ringdalen och Bodal. Närmaste bostadshus 
finns ca 300 meter norr om deponin. Deponiområdet är idag 
igenvuxet. Deponins yta är omkring 3000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Deponin användes för hushållsavfall och latrin. Verksamheten 
avslutades ca 1975 och sluttäcktes med schaktmassor, okänd 
driftstart.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 3 (Måttlig risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Enligt Länsstyrelsens MIFOlista: Inventering avslutad, ingen 
åtgärd.

SKEE	GAMLA	SOPTIPP

Områdesbeskrivning
Deponiområdet ligger 250 meter norr om bostadsområdet 
Hjältsgård i den norra delen av Skee samhälle. Till deponi
området går en mindre grusväg/skogsväg. Området ligger 
i en skogsbevuxen dalgång med riktning sydvästnordöst. 
Genom deponin rinner en å/bäck åt sydväst som förenar sig 
med Vättlandsån efter 800 meter. Vättlandsån når i sin tur 
Strömsvattnet och slutligen havet via Strömsån. Deponins yta 
uppskattas till 9800 m2.

Verksamhetsbeskrivning
Området utgörs av en äldre kommunal deponi där det 
deponerats hushållsavfall och latrin. Det har även deponerats 
industriavfall från Skee skofabrik, oklart i vilken omfattning 
och vilken typ av industriavfall. Deponeringen av organiskt 
avfall och industriavfall avslutades under 70talet. Deponering 
av trädgårdsavfall och schaktmassor förekom till slutet av 
80talet. Idag är deponin täckt med schaktmassor och helt 
avslutad.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO: 3 (Måttlig risk)

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Enligt Länsstyrelsens MIFOlista: Inventering avslutad, ingen 
åtgärd.



30 (46) Avfallsplan Strömstad 2025 – Bilagor, bilaga 2

VALEMYR	DEPONI

Områdesbeskrivning
Området är beläget på en höjd i de centrala delarna av 
Strömstad tätort inom området Valemyr. Platsen utgörs av 
en sprickdal i riktning nordost/sydväst och utgör en gångväg 
mellan Valemyr och bostadsområdet Folkparken. Valemyrs
skolan ligger ca 50 meter väster om området och bostads
område (Skomakargatan) ca 20 meter söder om platsen. 
Deponins yta uppskattas till 6000 m2.

Verksamhetsbeskrivning
På platsen har det tidigare funnits en deponi. Deponin 
avslutades någon gång under tidigt 60tal, oklart hur länge 
deponin var aktiv. På platsen ska det enligt uppgifter ha 
deponerats avfall av olika slag, exempelvis skrotbilar, hushålls
avfall, och industriavfall från Canning i form av bland annat 
kasserade konserver. Platsen utgör idag en gång och cykelväg 
med tillhörande grönområde. Enligt obekräftade uppgifter 
har det förekommit rostfällningar i dikena som går i riktning 
mot Folkparken, oklart när och hur omfattande.

Risk	för	människors	hälsa	och	miljö
Riskklass enligt MIFO saknas då deponin inte finns med i 
Länsstyrelsens MIFOlista.

Planerade	och	vidtagna	åtgärder	för	att	förebygga	
	olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljö
Inga utredningar gällande markföroreningar har utförts på 
platsen.
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AVFALLSPLAN STRÖMSTAD 2025
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Avfallsplan 2025
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1.1 Uppföljning	av	avfallsplan	2025

För att följa upp de mål och aktiviteter som anges i avfalls
planen har ett uppföljningsdokument skapats. Uppföljnings
dokumentet kan ses som ett hjälpmedel vid översyn och 
eventuell uppdatering som enligt lag* ska ske vart fjärde år. 
Uppföljning görs av huvudmålen i avfallsplanen samt aktivi
teterna till varje mål. Delmålen som finns till varje huvudmål 
anses vara uppfyllda när samtliga tillhörande aktiviteter har 
genomförts.

Uppföljningen består av två stycken checklistor: checklista 1 
som används årligen mellan 2016 och 2025, samt checklista 2 
som används vid en utvärderande uppföljning var fjärde år.   
År 2025 görs även en slutlig bedömning. 

Huvudansvarig för uppföljningen är Tekniska förvaltningen, 
men respektive förvaltning ansvarar för sina ansvarsområden 
som är specificerade i uppföljningsdokumentet.

1. Uppföljning av avfallsplan 2025

 

32 av 37 
 

3.2 Checklista 2: utvärderande uppföljning. Fylls i efter utgången av 2019, 2023 och 2025. 

3.2.1 Mål 1: Förebygga uppkomsten av avfall 
 

Aktiviteter 
Se kap 3.1 punkt 1a-b för instruktioner 
& checklista 1a för aktiviteter 

År Mer än 80 % av 
aktiviteterna 
genomförda 

50 % eller mer av 
aktiviteterna är 
genomförda 

Mindre än 50 % av 
aktiviteterna är genomförda 

Kommentar  

Hur stor andel av alla aktiviteter 
som ska vara genomförda vid 
datumet för den utvärderande 
uppföljningen har utförts? 

2016-2019     

2020-2023     

2024-2025     

Indikatorer 
Se kap 3.1 punkt 2a för instruktioner 
& checklista 1b för indikatorer 

År En positiv trend kan 
utläsas 

En neutral trend/ingen 
trend kan utläsas 

En negativ trend kan utläsas Kommentar 

Hur stor andel av kommunens 
elever upp t.o.m. mellanstadiet 
har undervisats i miljöfrågor på 
Ekoparken? 

2016-2019     

2020-2023     

2024-2025     

Hur många äldre barn 
(>mellanstadieålder) och vuxna 
har undervisats i miljöfrågor på 
Ekoparken? 

2016-2019     

2020-2023     

2024-2025     

Mängd slängd mat från 
kommunens skolor 

2016-2019     

2020-2023     

2024-2025     

Samlad bedömning av mål 1 
Se kapitel 3.1 punkt 3a-b för instruktioner 

: ) 

: / 

: ( Datum, signatur  
och eventuella kommentarer 

2019     

2023     

2025     

Utdrag ur uppföljningsdokumentet.

Uppföljningsdokumentet finns tillgängligt digitalt hos 
Tekniska förvaltningen (Renhållningsavdelningen). Kontakta 
Tekniska förvaltningen för att ta del av uppföljningsdoku
mentet:

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad 
växel 0526190 00 
tn@stromstad.se

* Avfallsförordning (2011:927), 80§.
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AVFALLSPLAN STRÖMSTAD 2025

BILAGA 4

Uppföljning av  
Kretsloppsplan 2009–2013
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1. Uppföljning av Kretsloppsplan 2009–2013

Mål Måluppfyllelse 2013

Minskat transportbehov. Målet uppfyllt.  
Ställer miljökrav vid upphandling och mängden 
förbrukat bränsle minskar.

Inköp av miljöanpassade fordon och utfasning av 
äldre fordon.

Målet uppfyllt.  
Vid upphandling av transporter efterfrågas miljö-
anpassade fordon.

Utbildning i miljövänligt körsätt (”EcoDriving”). Målet delvis uppfyllt. 
Österröds ÅVC är miljöcertifierade. Bara personal 
från Österröds ÅVC har utbildats i ”EcoDriving”.

Ökad materialåtervinning bland annat genom 
utökat och utvecklat ”återbruk”.

Målet delvis uppfyllt.  
Återbruket har startats upp, men processen med 
att utveckla det pågår.

Rötning av utsorterat livsmedelsavfall. Målet ej uppfyllt.  
Kommunen har ännu inte börjat samla in mat-
avfall till rötning. 

Införande av miljövänliga plastpåsar i butikerna. Målet ej uppfyllt.

Mål Måluppfyllelse 2013

Ökade öppettider på Österröd avfallsanläggning, 
ska omfatta helg- och kvällsöppet samt under maj 
och juni.

Målet delvis uppfyllt.  
Österröds ÅVC har öppet vardagar 7–16, kvälls-
öppet torsdagar 16–19 samt lördagsöppet 1ggr/
månad 9–15, men inga förbättringar har skett.

Uppdatering av information om avfall och då 
 speciellt farligt avfall på kommunens hemsida,  
i samband med fakturor och övrig information till 
hushållen.

Målet delvis uppfyllt.  
Hemsidan tillhandahåller viss information, men 
det kan förbättras. 

Utreda omhändertagande av slam från dag-
vattenbrunnar samt framtagande av behand-
lingsmetod.

Målet uppfylls.  
Omhändertas av Traab.

Minskad klimatpåverkan

Giftfri miljö
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Mål Måluppfyllelse 2013

Utsortering av matavfall från gränshandeln i 
Svinesund, storkök samt från enskilda hushåll i 
kommunens tätorter. Avfallet går till rötning för 
producering av biogas.

Målet uppfylls inte.

Utveckla Återbruket för förbättrad åter-
användning av material.

Målet uppfylls delvis.  
Återbruk finns, men behöver utvecklas vidare.

Anta policy för fysisk planering som innebär god 
transportlogistik för transporter.

Målet uppfylls delvis.  
Krav ställs vid upphandlingar.

Anta policy för krav vid nybyggnation på utrymmen 
för god källsortering.

Målet uppfylls delvis. 
Det finns inga krav på soprum vid bygglovs-
ansökan, men renhållningsavdelningen lämnar 
synpunkter på hur de bör utformas.

Införa obligatorisk information om resurssnålt 
byggande samt källsortering och återanvänd ning 
av byggavfall vid byggsamråd.

Målet uppfylls inte.

Vid upphandling värdera erbjudande om retur-
emballage.

Målet uppfylls inte – och är inte längre aktuellt.

Införa källsortering på alla kommunala arbets-
platser.

Målet uppfylls delvis.  
Vissa arbetsplatser sorterar ut några fraktioner, men 
arbetet måste spridas och omfatta fler fraktioner.

Förbättra källsorteringsmöjligheterna vid 
 kommunens fritidshamnar.

Målet uppfylls inte.  
Myrens småbåtshamn samt Kebals småbåtshamn 
har ÅVS (etablerade före 2009). Det har inte 
 etablerats någon ÅVS vid Torskholmen, sådeles 
har inte källsorteringsmöjligheterna förbättrats. 

Mål Måluppfyllelse 2013

Kräva åtgärder vid enskilda avlopp för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor.

Målet delvis uppfyllt.  
Arbetet pågår.

Installera fler mottagningsstationer för toalett-
avfall från fritidsbåtar.

Målet uppfylls.  
Två nya stationer har installerats.

Behandling av slam från avloppsreningsverk och 
slamavskiljare på ett sådant sätt att ut släppen av 
kväve och fosfor till vatten minimeras samt att 
slammet nyttjas som en näringsresurs i jordbruket, 
helst inom kommunen.

Målet uppfylls delvis.  
Nya vassbäddar har tillkommit.

God bebyggd miljö

Ingen övergödning och hav i balans
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Avfallsplan Strömstad 
2025 

Strömstads kommun 
Dnr TN/2015-0089 

 
 

BEHOVSBEDÖMNING 
 
Befintliga förhållanden 
För avfallsplanering i Strömstads kommun gäller Kretsloppsplan, Strömstads kommun 2009-
2013, Antagen KF 2009-10-29, § 74. 
 
Planens syfte  
Den nya Avfallsplanen 2025 anger kurs för kommunens resurs- och avfallshantering på vägen 
mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Syftet med avfallsplanen är att ange riktningen för 
resurs- och avfallshanteringen och att uppnå mål genom de aktiviteter som planen anger. 
Planen utgår från fyra huvudmål: 

Mål 1 Förebygga uppkomsten av avfall 
Mål 2 Öka återanvändningen 
Mål 3 Öka materialåtervinningen 
Mål 4 Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas 

 
Planen medger insamling och behandling av separat utsorterat matavfall. 
 
Bedömning 
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av Avfallsplan Strömstad 
2025 inte kan antas medföra risk för betydande negativ miljöpåverkan. 
 
Motivering 
Planen bedöms inte per automatik antas medföra betydande miljöpåverkan med hänsyn till 
bestämmelserna i 4 § punkt 1 och 2c Förordning (1998:905) om Miljökonsekvens-
beskrivningar. Detta eftersom planen inte innefattar någon verksamhet eller åtgärd som kan 
antas påverka ett Natura 2000 område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28a§ 
miljöbalken. Planen bedöms heller inte innebära behov av och ger inte förutsättningar för 
någon ny anläggning som kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med 3§ 
Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. I kommunen finns en befintlig 
Återvinningscentral med erforderlig kapacitet. Ytterligare återvinningsplatser kan komma att 
behövas för att tillgodose syftet med planen, men sådana anläggningar bedöms i dagsläget 
inte vara tillståndspliktiga enligt miljöbalken och de antas inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Planen avser att underlätta för hantering av avfall i hamnar, men dessa 
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åtgärder bedöms inte heller vara av den omfattningen att tillståndsprövning enligt miljöbalken 
krävs och de antas inte medföra betydande miljöpåverkan.  
 
I enlighet med kriterierna i bilaga 4 i Förordningen 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), bedöms planen inte medföra betydande 
miljöpåverkan, se checklista nedan. 
 
 
 
Checklista 
 Kommentar/bedömning 
Naturmiljö, naturvård  
Skyddande områden MB 7 kap  Planen innebär inte förutsättningar för några nya större anläggningar 

som tar mark i anspråk. 
 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 

ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 
Ingen betydande påverkan på arter/naturmiljö förväntas därför varken 
globalt, regionalt eller lokalt. 

Strandskydd 
Artskyddsförordningen 
Skogsstyrelsens skyddsvärda 
skogsområden 
Länsstyrelsens inventeringar 
Skyddsvärda träd 
Kalkade sjöar och vattendrag 
Naturvårdsplan 
Biotopskydd i skogsmark 
Biotopskydd i jordbruksmark 
Värdefull odlings- och betesmark 
Friluftsliv, rekreation  
Rekreationsområde  Planen innebär inte förutsättningar för några nya större anläggningar 

som tar mark i anspråk. 
 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 

ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 

Ingen betydande påverkan på rekreations/friluftsliv förväntas. 

Grönstruktur 
Badplats 
Idrottsanläggning 

Kulturmiljö / Kulturarv  
Kommunala kulturmiljöer  Planen innebär inte förutsättningar för några nya större anläggningar 

som tar mark i anspråk. 
 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 

ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 

Ingen betydande påverkan på kulturmiljöer förväntas. 

Fast fornlämning 
Övrig kulturhistorisk lämning 
Byggnadsminne 

Stadsbild / Landskapsbild  
In-/utblickar  Planen innebär inte förutsättningar för några nya större anläggningar 

som tar mark i anspråk. 
 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 

ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 
Ingen betydande påverkan på stadsbild eller landskapsbild förväntas. 

Historiska samband 

Hushållning av naturresurser  
Överexploatering av värdefull 
mark 

 Det planeras för ökade möjligheter för fler platser för 
Återvinningsstationer (ÅVS) i kommunen, vilka ger förutsättningar 
för mer lokal hantering avfallet för boende och turister. Dessa 
ÅVS:er är inte särskilt ytkrävande. 

 Strömstad ska verka för att avfall inte uppstår, vilket också bidrar till 
minskad användning av ändliga naturresurser. 

 Planen innebär inte behov av några nya större anläggningar som tar 
mark i anspråk. 

 Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur 
ger ett minskat uttag av jungfruligt material. 

Ändliga naturresurser (exempelvis 
naturgrus) 
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Materiella tillgångar   
Infrastruktur  Avfallshanteringen i sig är en viktig samhällsfunktion. 

 Planen innebär inga större ingrepp i produktiv skogs- eller 
jordbruksmark. 

 
Planen syftar till att förebygga uppkomsten av avfall, vilket i sin tur ger 
ett minskat uttag av jungfruligt material. 
 
 
 

Samhällsfunktioner 
Produktiv skogs- och/eller 
jordbruksmark 

Hälsa och säkerhet  
Översvämningar  (>+3,3 möh)  Bättre insamling och hantering av avfall i övrigt ger bättre 

förutsättningar för att minimera förorening av mark och vatten samt 
gifter i miljön. 

 Nya ÅVS kan innebära bullerpåverkan och mer tung trafik lokalt på 
nya platser. 

 
Det förutsätts att trafiksäkerhet och bullersituationen utreds vid behov före 
etablering för att minska risken för olyckor och störningar. 
 
 

Ras - skred 
Stranderosion 
Buller  
Vibrationer 
EMF / Strålning 
Radon 
Luftföroreningar 
Förorenad mark 
Djurhållning/allergier 
Gifter i miljön 
Trafiksäkerhet 
Olycksrisker 
Farligt godstransporter 
Säkerhetsavstånd 
Omgivningspåverkan  
Mark  Planen syftar till minskad resursanvändning och därmed 

minskade transporter globalt. 
 Bättre insamling och hantering av avfall i övrigt ger bättre 

förutsättningar för att minimera förorening av mark och vatten 
samt gifter i miljön. 

Luft 
Vatten  

Klimatpåverkan  
Utsläpp transporter  Planen syftar till minskad resursanvändning och därmed 

minskade transporter. Utsläpp energi 
 
Mellankommunala/statliga 
intressen 

Kommentar/bedömning 

 - 
 
Miljökvalitetsnormer – (MKN) Kommentar/bedömning 
Fisk- och musselvatten Planen ger förutsättningar för bättre mottagning av avfall i hamnar, vilket 

bör kunna bidra till att normen uppnås. 
Omgivningsbuller Strömstads kommun omfattas inte av MKN för omgivningsbuller. 
Luft De mätningar som har gjorts hittills visar att inga miljökvalitetsnormer för 

luft överskrids inom Strömstads kommun.  
Vatten   Bättre insamling och hantering av avfall ger bättre förutsättningar för att 

minimera förorening av mark och vatten samt gifter i miljön. 
 
Riksintressen   Kommentar/bedömning 
Miljöbalken 3 kap  
2 § - Stora opåverkade områden Inga ingrepp i dessa områden bedöms ske. 
3 § - Områden särskilt känsliga  
        från ekologisk synpunkt 

Inga ingrepp i dessa områden bedöms ske. 

4 § - Jord- och skogsbruk Mark- för jord/skogsbruk bedöms inte tas i anspråk till följd av planen. 
5 § - Yrkesfiske, vattenbruk Berörs ej. 
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Miljömål Måluppfyllelse 
Frisk luft Bidrar till uppfyllandet genom minskade transporter globalt och regionalt. 
Grundvatten av god kvalitet Planen bedöms bidra till uppfyllandet då avfall tas om hand på korrekt sätt 

vilket minskar risk för spridning av föroreningar till grundvattnet. 
Planen kan innebära ökad återanvändning av schaktmassor vilket i sig 
skulle kunna ge ökad risk för spridning av föroreningar om det inte sker 
kontrollerat. 

Levande sjöar och vattendrag Bidrar till uppfyllandet då avfall tas om hand på korrekt sätt och minskar 
risk för spridning av föroreningar till vattnet. 

Myllrande våtmarker Bedöms inte direkt påverka målen, men kan i viss mån bidra till 
uppfyllandet då avfall tas om hand på korrekt sätt och minskar risk för 
spridning av föroreningar till vattnet. 

Hav i balans och levande kust 
och skärgård 

Bidrar till uppfyllandet av målen då avfall tas om hand på korrekt sätt och 
minskar risk för spridning av föroreningar till vattnet. 

Ingen övergödning Minskade transporter och därmed minskade kväveutsläpp, bidrar i viss 
mån till uppfyllandet av målet. 
Bättre förutsättningar för omhändertagande av latrin från båtar bidra till 
uppfyllandet av målet. 

Bara naturlig försurning Minskade transporter bidrar i viss mån till uppfyllandet av målet. Då mer 
material återvinns istället för att energiåtervinnas genom förbränning 
bidrar det till mindre utsläpp. 

Levande skogar Ingen direkt positiv/negativ påverkan på möjligheten att nå målet, dock 
indirekt positiv genom minskat resursutnyttjande och minskad risk för 
spridning av föroreningar. 

Ett rikt odlingslandskap Ingen direkt positiv/negativ påverkan på möjligheten att nå målet, dock 
indirekt positiv genom minskat resursutnyttjande och minskad risk för 
spridning av föroreningar. 

God bebyggd miljö Bidrar till uppfyllandet bland annat genom minskade transporter globalt 
och regionalt. 
 
Gynnar miljömålet avseende mål om återvinning av material. 
Avfallsplanen ger förutsättningar för återvinning på fler platser, nära 
bostäder och turistanläggningar.  
 
Vid detaljplanering skall behovet av gemensamma sopsorteringsutrymmen 
beaktas. 

Giftfri miljö Bidrar till uppfyllandet då korrekt omhändertagande av avfall minskar 
risken för spridning av föroreningar till miljön. 
 
Återanvändning eller fortsatt användning av produkter som innehåller 
farliga ämnen kan innebära att giftiga ämnen blir kvar längre i kretsloppet. 

Säker strålmiljö - 
Skyddande ozonskikt Ökad insamling och omhändertagande av gamla vitvaror med freoner 

bidrar till möjligheten att uppnå målet. 
Begränsad klimatpåverkan Bidrar till uppfyllandet genom minskade transporter globalt och regionalt.  

 
Ökad biologisk behandling kan lokalt ge ökade utsläpp av växthusgaser 

6 § - Natur, kultur och frilufts- 
        värden 

Inga värdefulla naturområden berörs. 

7 § -Värdefulla ämnen och  
       mineral 

Planen ger förutsättningar för minskat uttag av jungfruligt material. 

8 § - Områden lämpliga för vissa  
        anläggningar. Exempelvis  
        vindkraft, vägar, hamnar  

Planen medför inte behov av att ta ytterligare mark i anspråk som berör 
dessa områden.  
Planen ska dock underlätta för mottagning av avfall i hamnar. 

9 § - Yrkesfisket Berörs ej. 
Miljöbalken 4 kap  
1-3 §§ - Den obrutna kusten,  
             friluftsliv 

Inga större ingrepp planeras. 

8 § - Natura 2000 Berörs ej. 
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vid mellanlagring, dock kan rötning till biogas ersätta fossila bränslen. 
 
I vissa fall kan det vara en nackdel att behålla gamla hushållsapparater 
med hög energiförbrukning jämfört med att köpa nya. Att minska 
avfallsmängden och använda saker längre ger generellt lägre 
miljöpåverkan än att tillverka nya produkter. 

Ett rikt växt- och djurliv Planen innebär ingen direkt positiv/negativ påverkan, dock indirekt positiv 
genom minskat resursutnyttjande och minskad risk för spridning av 
föroreningar. 
 
 

 
Gällande lagstiftning 
Checklistan utgör underlag för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan i enlighet med Miljöbalkens (MB) 6 kap samt Förordningen 
1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vid bedömningen risk för betydande 
miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och en MKB i enlighet med MB 6 kap 12 § 
upprättas.  
 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2015-03-03 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Anna Wallblom 
Miljöplanerare 
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1. Arbetsgång

Arbetet med avfallsplanen inleddes 2013 och för arbetet med 
avfallsplanen tillsattes en arbetsgrupp bestående av:

Eiton Ohlsson, Tekniska förvaltningen
Bo Thuresson, Tekniska förvaltningen
Morgan Andersson, Tekniska förvaltningen
Anna Wallblom, Miljö och byggförvaltningen
Fredrik Werling, Miljö och byggförvaltningen
Siwert Hjalmarsson, Miljö och byggnämnden
HansRobert Hansson, Tekniska nämnden
Malin Gillmark, Ramböll Sverige AB
Anna Thelin, Ramböll Sverige AB
Louise Larborn, Ramböll Sverige AB

Från Ramböll Sverige AB har, utöver de namn som nämns 
ovan, även Rebecka Jakobsson (miljökonsult) och Sara Sundin 
 (grafisk formgivare) deltagit i framtagandet av Avfallsplan 
Strömstad 2025.

Beskrivning av arbetsgång:
• Projektgruppen har ägnat mycket tid att studera vilka mål 

som bör ligga till grund för valet av avfallsplanens mål. 
Både EUkrav, miljökvalitetsmål, den nationella avfalls planen, 
regionala och lokala miljömål har varit viktiga att känna 
till för att kunna göra ett lämpligt urval. Läs mer om målen 
och gällande lagstiftning i bilaga 1.

• Lämpliga aktiviteter, kopplade till respektive målområde 
och delmål, har valts i samråd med berörda parter. Aktivi
teterna har tidsatts och ansvarig förvaltning har utsetts.

• Den 4 februari 2016 genomförde Ramböll Sverige AB 
ett seminarium där 17 politiker och tjänstemän från 
Strömstads kommun deltog. Syftet med seminariet var att 
redovisa förslag till avfallsplan samt diskutera det fortsatta 
arbetet med Strömstads resurs och avfallshantering. Målen 
med dagen var att arbeta fram förslag på hur avfallsplanen 
ska användas i kommunens arbete (internt) och hur den ska 
kommuniceras till andra aktörer i kommunen (externt).

    De främsta slutsatserna om hur avfallsplanen ska användas 
internt i kommunens arbete var:

 – Alla nämnder och förvaltningar inom kommunen är 
berörda

 – Frågan måste lyftas centralt. Det underlättar om en 
ansvarig person, t.ex. miljöstrategen, har den övergripande 
uppgiften att driva frågan och ser till att den årliga upp
följningen genomförs samt återkopplar resultaten

    De främsta slutsatserna om hur avfallsplanen ska kommuni
ceras externt till andra aktörer var:

 – Riktad information och direktkontakt måste användas
 – Kommunen måste föregå med gott exempel
 – Det är viktigt att kommunen lyssnar på olika aktörer för 
att fånga upp vad kommunen kan bidra med

 – Kommunen ska lyfta fram bra exempel och använda sig 
av synliga ”morötter”, som t.ex. diplom eller dekaler

eiohls01_16
Anteckning
Ny text
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2. Samrådsredogörelse

När samråd har genomförts kommer en samrådsredogörelse 
föras in under denna rubrik.





 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 11 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §62      Dnr: KS/2016-0270 

Revisionsrapport 2016 

Kommunfullmäktiges presidium förslag till Kommunfullmäktiges beslut 

att notera rapport avseende granskning bokslut för räkenskapsår 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB har granskat kommunens årsredovisning med avseende på resultat- och 
balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och 
investeringsredovisning. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår bedömning är att granskat material i huvudsak överensstämmer med lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i alla 
väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning. 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2016 lämnas härmed följande bokslutsrapport 
där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens bokslut år 2016 
kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen i avvikelseform. 

Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge 
förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget 
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna 
kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig 
genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister. 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport från Ernst & Young AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 11





















 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 12 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF  §63    Dnr: KS/2016-0204 

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Årsredovisningen för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2016. Rapporten omfattar 
måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt resultat och ställning 
för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för styrelse, nämnder och bolag 
samt personalredovisning. 
Kommunens resultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra med budget på 13,5 mnkr. Nämnderna 
redovisar budgetöverskott på 8,4 mnkr. Större poster som har påverkat årets resultat är  

Statsbidrag flyktingverksamhet 10,5 mnkr 
Realisationsvinst kapitalplaceringar 15,2 mnkr 
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 3,4 mnkr 
Nedskrivning anläggningstillgångar -1,6 mnkr 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 20,8 mnkr. I 
koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt. 
Årets investeringar uppgår till 83,2 Mnkr att jämföras med budget på 265 Mnkr. Det är 
främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora investeringarna skett. 
Som exempel kan nämnas trossbrygga/fender och tryckbank i färjelägen. Större projekt 
tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är Österröd reningsverk, VA Lilla Åseröd, 
dagvatten Seläter samt reinvesteringar i avloppsledningar. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål visar att inom många av 
fokusområden är målen delvis uppfyllda. Fokusområde där målen inte uppfyllts är Bygga, Bo 
och Miljö, Medarbetare. Fokusområde där målen är helt uppfyllda är ekonomi och processer. 
Att målen inte är uppfyllda betyder inte att verksamheterna inte arbetat för att uppfylla 
målet utan det kan bero på yttre omständigheter som inte kan påverkas eller att indikatorn 
för måluppfyllelsen är en stor utmaning.   
De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i balans 
över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. Investeringarna har 
finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts för att möta stigande 
pensionskostnader. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett fåtal undantag, och 
arbetar löpande med att öka effektiviteten.  
Fortfarande kvarstår behov av att förbättra verksamhetsstyrningen och att arbeta mer 
systematiskt med uppföljning och analys.  
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 13 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. Ett 
kommunövergripande förändringsarbete har genomförts under året, för att med förstärkt 
ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans över tiden. 
Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §47 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §51 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-03-22 
Årsredovisning 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS §47 
KSAU §51     Dnr: KS/2016-0204 

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Årsredovisningen för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2016. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt resultat 
och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för styrelse, 
nämnder och bolag samt personalredovisning. 
Kommunens resultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra med budget på 13,5 mnkr. 
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 8,4 mnkr. Större poster som har påverkat 
årets resultat är  

Statsbidrag flyktingverksamhet 10,5 mnkr 
Realisationsvinst kapitalplaceringar 15,2 mnkr 
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 3,4 mnkr 
Nedskrivning anläggningstillgångar -1,6 mnkr 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 20,8 
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. 
Årets investeringar uppgår till 83,2 Mnkr att jämföras med budget på 265 Mnkr. Det är 
främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora investeringarna 
skett. Som exempel kan nämnas trossbrygga/fender och tryckbank i färjelägen. Större 
projekt tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är Österröd reningsverk, VA 
Lilla Åseröd, dagvatten Seläter samt reinvesteringar i avloppsledningar. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål visar att inom många av 
fokusområden är målen delvis uppfyllda. Fokusområde där målen inte uppfyllts är 
Bygga, Bo och Miljö, Medarbetare. Fokusområde där målen är helt uppfyllda är ekonomi 
och processer. Att målen inte är uppfyllda betyder inte att verksamheterna inte arbetat 
för att uppfylla målet utan det kan bero på yttre omständigheter som inte kan påverkas 
eller att indikatorn för måluppfyllelsen är en stor utmaning.   
De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Investeringarna har finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts för att 
möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett 
fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.  
Fortfarande kvarstår behov av att förbättra verksamhetsstyrningen och att arbeta mer 
systematiskt med uppföljning och analys.  

 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. Ett 
kommunövergripande förändringsarbete har genomförts under året, för att med 
förstärkt ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans 
över tiden. 
Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-03-22 
Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Årsredovisningen för 2016 godkänns 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-29 KS/2017-0033 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU §51                         Dnr: KS/2016-0204 

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Årsredovisningen för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2016. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt resultat 
och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för styrelse, 
nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Kommunens resultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra med budget på 13,5 mnkr. 
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 8,4 mnkr. Större poster som har påverkat 
årets resultat är  

Statsbidrag flyktingverksamhet 10,5 mnkr 
Realisationsvinst kapitalplaceringar 15,2 mnkr 
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 3,4 mnkr 
Nedskrivning anläggningstillgångar -1,6 mnkr 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 20,8 
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. 
Årets investeringar uppgår till 83,2 Mnkr att jämföras med budget på 265 Mnkr. Det är 
främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora investeringarna 
skett. Som exempel kan nämnas trossbrygga/fender och tryckbank i färjelägen. Större 
projekt tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är Österröd reningsverk, VA 
Lilla Åseröd, dagvatten Seläter samt reinvesteringar i avloppsledningar. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål visar att inom många av 
fokusområden är målen delvis uppfyllda. Fokusområde där målen inte uppfyllts är 
Bygga, Bo och Miljö, Medarbetare. Fokusområde där målen är helt uppfyllda är 
ekonomi och processer. Att målen inte är uppfyllda betyder inte att verksamheterna 
inte arbetat för att uppfylla målet utan det kan bero på yttre omständigheter som inte 
kan påverkas eller att indikatorn för måluppfyllelsen är en stor utmaning.   
De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Investeringarna har finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts för att 
möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett 
fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.  
Fortfarande kvarstår behov av att förbättra verksamhetsstyrningen och att arbeta mer 
systematiskt med uppföljning och analys.  

 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-29 KS/2017-0033 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. Ett 
kommunövergripande förändringsarbete har genomförts under året, för att med 
förstärkt ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans 
över tiden. 
Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-03-22 
Årsredovisning 2016 

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Årsredovisningen för 2016 godkänns 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Kommunledningsförvaltningen 2017-03-22 Dnr: KS/2016-0204
KS - Ekonomiavdelning
Lars-Erik Hansson, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Årsredovisning 2016

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att Årsredovisningens för 2016 godkänns

Ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2016. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Kommunens resultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra med budget på 13,5 mnkr. 
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 8,4 mnkr. Större poster som har 
påverkat årets resultat är 

Statsbidrag flyktingverksamhet 10,5 mnkr
Realisationsvinst kapitalplaceringar 15,2 mnkr
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 3,4 mnkr
Nedskrivning anläggningstillgångar -1,6 mnkr

Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 
20,8 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, 
AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.

Årets investeringar uppgår till 83,2 Mnkr att jämföras med budget på 265 Mnkr. 
Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora 
investeringarna skett. Som exempel kan nämnas trossbrygga/fender och 
tryckbank i färjelägen. Större projekt tillhörande taxefinansierad verksamhet inom 
VA är Österröd reningsverk, VA Lilla Åseröd, dagvatten Seläter samt 
reinvesteringar i avloppsledningar.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål visar att inom många av 
fokusområden är målen delvis uppfyllda. Fokusområde där målen inte uppfyllts är 
Bygga, Bo och Miljö, Medarbetare. Fokusområde där målen är helt uppfyllda är 
ekonomi och processer. Att målen inte är uppfyllda betyder inte att 
verksamheterna inte arbetat för att uppfylla målet utan det kan bero på yttre 
omständigheter som inte kan påverkas eller att indikatorn för måluppfyllelsen är 
en stor utmaning.  

De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Investeringarna har finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts 
för att möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna håller sig inom sina 

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2017-03-22 Dnr: KS/2016-0204
KS - Ekonomiavdelning

ramar, med ett fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten. 
Fortfarande kvarstår behov av att förbättra verksamhetsstyrningen och att arbeta 
mer systematiskt med uppföljning och analys. 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. 
Ett kommunövergripande förändringsarbete har genomförts under året, för att 
med förstärkt ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och 
ekonomi i balans över tiden.

Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
0526-192 02
lars-erik.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Kommunchef
Ekonomichef
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Organisationsplan
för Strömstads kommun

Kommunrevision

BOlag

Överförmyndare

Valnämnd

Arbetsutskott aB Strömstadsbyggen

aB Strömstanet

aB Strömstadsgaragen

aB Strömstadslokaler

aB Strömstads Badanstalt

Kultur	och	fritidsutskott

Folkhälsorådet

TEKnISK nämnd
KOmmunSTyRElSEn

KOmmunFullmäKTIgE

KOmmuncHEF

Miljö-	Och	byggnäMnd

bARn-	Och	utbildningsnäMnd

OmSORgSnämnd

Kommunlednings-
förvaltning

Omsorgs-
förvaltning

Teknisk
förvaltning

miljö- och bygg-
förvaltning

Barn-och utbildnings-
förvaltning

Strömstads kommun är en politisk styrd organisation 
där folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda, 
företräder medborgarna och fattar beslut om samhälls-
servicens mål, inriktning och kvalitet.

Vart fjärde år väljer strömstadborna ledamöter och 
ersättare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
väljer i sin tur ledamöter och ersättare till kommun-
styrelsen, kommunens nämnder, valnämnden och till 
styrelserna i kommunens bolag. Kommunstyrelsen 

beslutar i egna ärenden och bereder ärenden som skall 
beslutas av kommunfullmäktige. 

I Strömstad finns det under kommunfullmäktige 
– utöver kommunstyrelsen och valnämnden – fyra fack-
nämnder och fem bolag som har egna ansvarsområden 
med beslutanderätt inom det egna ansvarsområdet. 
Varje facknämnd och bolagen har en egen förvaltning. 

Kommunfullmäktige	styr	kommunen

Kommunstyrelsen 9 mars 2016
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strömstads	kommun	har	en	stark	tillväxt	och	unika	möjligheter,	
mycket	tack	vare	vårt	geografiska	läge.	befolkningen	fortsätter	att	
öka.	det	är	en	positiv	utveckling	som	samtidigt	innebär	utma-
ningar	i	fråga	om	tillgång	till	bostäder,	barnomsorg	och	skola	samt	
infrastruktur.
Kommunens verksamhetsresultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra 
med det budgeterade resultatet på 13,5 mnkr. Resultatet är i linje 
med tidigare prognoser. Ännu ej utnyttjade statsbidrag för flykting-
mottagning och vinster på kapitalplaceringar bidrar till årets resultat.

Vi har all anledning att vara nöjda med det ekonomiska resultatet, 
det bidrar till att kommunen står rustad att klara kommande års 
utmaningar. Vi vet att vi behöver utöka verksamheten i takt med en 
växande befolkning. För vi fortsätter att växa. Strömstads befolkning 
ökade under 2016 med 225 personer till 13 079 invånare. 

Verksamhetsförbättringar
I budgeten för 2017 ser vi resultatet av arbetet med framtagandet av 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål. Vi styr mot uppsatta mål och 
den kontinuerliga uppföljningen av verksamheternas arbete och mål 
förbättras. Den sista etappen av stadshusets renovering slutfördes 
kring årsskiftet inför invigningen 27 januari 2017. För invånarna 
märks det bland annat genom att öppnandet av ett Kommuncenter 
med bättre service. Kommunledningens nya organisation är på plats 
med en ny kommunikationschef och utvecklingschef. Effektivise-
ringen av organisationen fortsätter, exempel är en ny beredning för 
översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. 

Dialog har varit ett nyckelord under året; tillsammans med Företa-
garna och Strömstads Köpmannaförening har vi genomfört såväl en 
serie frukostmöten och företagsbesök liksom en årlig sommarträff. 
Frågan om färskvattenförsörjning på Koster har diskuterats vid en rad 
möten med lokala företrädare.

Planering	för	framtiden
Under 2016 har en markanvisningstävling för Canning genomförts. 
Vi kan nu se fram emot att tillsammans med vinnaren – Riksbyggen 

– slutföra planeringsarbetet inför byggandet av en ny stadsdel. 
Bojarskolan har byggts ut med fler klassrum och under 2017 väntar 
bland annat byggnation av ny förskola i Näsinge. Beslut har fattats 
om att skapa ett kulturhus i Skagerack, samordnat med kommunens 
fritidsverksamhet. Kulturhuset Skagerack invigs våren 2017.
Kommunens korttidsplatser har samlats och flyttade under våren in i 
sjukhusets lokaler.

Strömstad på kartan
I augusti genomfördes VM i orientering i Tanum och Strömstad. 
Tävlingarna inleddes på Strömstads gator med en svensk världsmäs-
tare i sprint – Jerker Lysell (se omslag). Tove Alexandersson toppade 
detta med dubbla guld på skogsdistanserna. Ett Strömstad badande 
i sol kablades ut över världen via TV-sändningar i över 60 länder. Det 
blev en fantastisk marknadsföring som vi hoppas ska få genomslag i 
besöksnäringen. Nu laddar vi inför VM i Bowls våren 2018.

Under sommaren lade de båda landslagen i handboll sina tränings-
läger inför OS i Strömstad. Detta tack vare aktiv förening, tillgång till 
lokaler i den nya sporthallen och en väl fungerande mottagningsor-
ganisation.

Framtida	utmaningar
Vi bygger och planerar för ett ökande antal invånare. Samtidigt kos-
tar det att växa och vi står inför flera utmaningar, inte minst när det 
gäller utbyggnad av infrastruktur för till exempel vatten och avlopp. 
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och takten i bostadsbyggan-
det behöver öka. Förutsättningar finns, flera planer för nya bostads-
områden ligger klara och ytterligare planeras. Planberedskapen är ett 
viktigt verktyg, här stakar vår nya bostadsförsörjningsplan ut vägen.

Den trafikutredning som avslutats under året öppnar för en växande 
stad. Åtgärder krävs för en bra trafiksituation, men inte desto mindre 
visar utredningen på möjligheter att komma vidare med projektering 
av nya bostäder på såväl Rådhusberget, Canning, Myren som på 
Mällby.

Förhoppning om inkludering
Integration av nyanlända är ytterligare en utmaning. Även om prog-
noserna för antalet nya invånare med utländsk bakgrund justerats 
ner krävs målmedvetet arbete för att erbjuda våra nya svenskar 
bostad. Tillsammans med vårt föreningsliv och lokala företag har jag 
dock goda förhoppningar om att Strömstad kan erbjuda en inklude-
rande och meningsfull vardag för våra nya invånare.
Strömstad har fortsatt en låg arbetslöshet. Både boende och besö-
kare fortsätter att välja vår kommun som boplats och besöksort 
– därmed finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. 
Vi har flera anledningar att se ljust på framtiden!

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2016	–	ett	bra	år	för	strömstad

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande
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Osäkerhet i världsekonomin

Konjunkturåterhämtningen i världen fortsatte under inledning-
en av 2016, även om den globala BNP-tillväxten var måttlig. 
Osäkerheten kring tillväxten i USA:s ekonomi och Kinas ekono-
miska utveckling präglade året. Tillväxten i euroområdet tilltog 
under inledningen av 2016, men den är fortfarande ojämnt 
fördelad. EU-samarbetet sattes på prov under året, dels på 
grund av Brexit, dels genom flyktingkrisens återverkningar. 
I slutet av året ökade den politiska osäkerheten på grund av 
utfallet av presidentvalet i USA.

Konjunkturen i norge
Investeringar i oljesektorn har en stor påverkan på den norska 
tillväxten. Trots att oljepriset har stigit sedan början av 2016 
ligger priset fortfarande på en förhållandevis låg nivå och 
de norska investeringarna väntas därför minska även 2017, 
vilket bidrar till relativt låg BNP-tillväxt. Den norska regeringen 
använder oljefonden för att mildra effekterna av nedgången i 
offshore-branschen. Under senare delen av året återhämtade 
sig oljepriset och även den norska kronan. Bedömningen är att 
återhämtningen i den norska ekonomin kommer gå långsamt 
under flera år framöver.

sveriges	ekonomi	växer

Under 2016 har konjunkturinstitutets månadsundersökningar 
visat på en fortsatt stark ekonomisk utveckling i Sverige. Den 
senaste konjunkturrapporten är inget undantag. Den ekono-
miska tillväxten har varit jämförelsevis stark i både Europa 
och USA under hösten. Flera förtroendemätningar har, liksom 
i Sverige, stigit över sina historiska medelvärden. Det talar 
för att den globala konjunkturen fortsätter att förstärkas den 
närmaste tiden. Tillväxten drivs främst av ökad konsumtion 
och investeringar. Nästa år avtar investeringarnas tillväxt vilket 
innebär att BNP ökar långsammare. Då är det istället hushål-
lens konsumtion och exporten som är de främsta drivkrafterna 
för tillväxten

6

Ekonomisk 
omvärldsanalys
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Den fortsatta konjunkturuppgången medför att efterfrågan på 
arbetskraft kommer att vara hög. Näringslivets behov av att 
nyrekrytera är för närvarande stort, samtidigt som bristen på 
arbetskraft med rätt kompetens har ökat till nivåer som rådde 
före finanskrisen. I den offentliga sektorn uppger två av tre 
arbetsgivare att de har problem att rekrytera personal. Den 
tilltagande bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens 
bidrar till att tillväxten i sysselsättningen dämpas något 2017 
och 2018.

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark 
utveckling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam 
utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag. I 
reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i genomsnitt 
två procent åren 2015–2017 vilket är ungefär det dubbla mot 
normalt. Från 2016 års nivå bedömer SKL att ökningstakten 
minskar kommande år.

Stark konjunktur i Västsverige och Fyrbodal

I  Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2016 visar 
att konjunkturläget i länet har fortsatt att stärkas det senaste 
halvåret. Inom företagstjänster, bilhandel och byggverksamhet 
råder högkonjunktur precis som i våras. Med starka bidrag från 
transportmedelsindustrin befinner sig nu industribranschen 
som helhet klart över normalläge och även parti- och säl-
lanköpshandeln går förhållandevis bra. Företagens prognoser 
för kommande halvår visar heller inte på någon inbromsning 
av konjunkturen. Till våren 2017 räknar så gott som samtliga 
branscher med en fortsatt konjunkturuppgång. Företagen inom 
bygg respektive IT är mest positiva.

Den starkaste konjunkturen i länet hittar vi fortfarande i Göte-
borgsregionen, men läget har förbättrats även i de övriga del-
regionerna jämfört med i våras. Störst är uppgången i Fyrbodal. 
Även Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport visar 
på uppgång och framtidsoptimism under 2016.

Den svaga norska kronan och nedgången inom off-shore bran-
schen påverkar handeln i Strömstad negativt. De som drabbats 
är främst handel där det inte finns gynnande skatteskillnader. 
Den lokala livsmedelshandeln utvecklas i flera fall positivt. Ett 
exempel är Nordby Supermarket, som öppnade i november 
2012 och har slagit omsättningsrekord år efter år. Så även 
2016, då matbutiken omsatte en miljard svenska kronor. Det 
är en siffra som ingen enskild livsmedelsbutik i Norden tidigare 
uppnått. Detta trots en minskad gränshandel överlag under 
perioden. Enligt senaste mätningen handlade norrmännen 
för drygt en miljard svenska kronor mindre under perioden 
oktober 2015 till september 2016, jämfört med föregående 
tolvmånadersperiod. Från oktober 2015 till september 2016 
spenderade norrmän 12,8 miljarder norska kronor på gräns-
handel, enligt siffror från norska Statistisk sentralbyrå

utvecklingen	av	skatteunderlag,	befolkning	och	arbetslöshet	
i Strömstads kommun

skatteunderlaget

Skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 5,0 procent 
inkomståret 2016 vilket är något högre än 2015 enligt SKL:s 
beräkningar oktober 2016. Skatteprognoserna under året har 
dock reviderat ner ökningstakten av skatteunderlaget.
Rikets utveckling har störst betydelse för kommunens intäkter 
från skatt, statsbidrag och kommunal utjämning. Senaste tax-
eringsutfallet ger en ökningstakt för riket på 5 procent. 
Senaste prognosen innebär att Strömstad får 674 mnkr i skatter 
och bidrag 2016, vilket är en ökning med 38 mnkr jämfört med 
2015.

Befolkningen
Invånarantalet har ökat med 225 personer till 13 079 personer 
jämfört med 2015. Främst är ökningen beroende på en ökad 
invandring och ett födelseöverskott. Inrikes flyttningar har varit 

negativt. Invandringen består av en stor andel yngre personer 
vilket bidrar till en föryngring av befolkningen i Strömstad. 

En befolkningsprognos på längre sikt för Strömstad visar på att 
invånarantalet ökar till 15 200 år 2025. Det är en ökning med 18 
procent. Försörjningskvoten beräknas öka till 85 procent 2025. 
(Befolkningsprognos Västra Götaland, VG regionen)

arbetslösheten
Strömstad uppvisar fortsatt betydligt lägre arbetslöshet än
länet och riket räknat som öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd. Det finns dock en klar ökning
av antalet öppet arbetslösa jämfört med 2015 och Strömstad
har nu en större andel öppet arbetslösa än riket och länet.
Fortsätter denna utveckling kommer det att bidra till ökade
kostnader för försörjningsstöd. Den öppna arbetslösheten 
är störst bland utrikes födda och ungdomar. Det är därför
viktigt att lyckas med integrationen av nyanlända så att arbets-
lösheten hålls nere.

andel i % av befolkningen 16-64 år

 andel arbetslösa + sökande i            Varav 
	 program	med	aktivitetsstöd	 öppet	arbetslösa

 1412 1512 1612 1412 1512 1612
Strömstad 3,2 4,6 4,8 2,5 2,7 3,3
Vg län 5,9 5,6 5,4 3,3 3,0 2,9
Sverige 6,2 6,3 6,1 3,4 3,3 3,2
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Årets	resultat	för	kommunen	uppgår	till	37,6	mnkr.	jämfört	med	budget	visar	nämnderna	ett	
samlat	överskott	på	8,3	mnkr.	nedan	redovisas	några	övriga	poster	som	har	påverkat	årets	
resultat: 

• Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, 3,4 mnkr
• Resultatfört tillfälligt statligt bidrag för flyktingmottagning, 10,5 mnkr
• Realisationsvinst ändrad inriktning kapitalplaceringar, 15,2 mnkr
• Nedskrivning av anläggningstillgångar, -1,6 mnkr  

Samtliga nämnder inom kommunen redovisar överskott utom Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens underskott beror främst på användandet av externa konsulter under året samt att 
aktivitetshallens intäkter inte når budgeterad nivå.  

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget främst inom Resurscentrum, 
skolskjutsverksamheten samt gymnasiet. Negativa budgetavvikelser finns inom måltidsverksamheten 
samt inom grundskoleverksamheten. 

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror till viss del på vakan-
ser, men även det pågående arbetet med styrning och ledning har bidragit till bättre budgetföljsam-
het.

Tekniska nämnden redovisar ett överskott som beror på ökade intäkter inom hamnverksamheten och 
parkeringsverksamheten. Miljö- och byggnämndens överskott beror främst på lägre personalkostna-
der på grund av vakanser. 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 20,8 mnkr. I koncernen 
ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads 
Badanstalt.
Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter. Taxor, avgifter och inkomster 
från försäljning bidrar därutöver till verksamheternas finansiering med nästan en fjärdedel.

16%70% 10% 2% 2%

Taxor och avgi�er, tex
förskola, äldreomsorg, 
va�en och avlopp

Ska� och kommunalekonomisk 
utjämning

Bidrag från 
staten, EU m fl

Försäljning av 
verksamhet *

Hyror och 
arrenden

Ekonomin i korthet

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

Strömstads kommun har 
med en god ekonomisk 
hushållning	och	ett	effek-
tivt	resursutnyttjande,	
en handlingsberedskap 
för	framtiden.

Resultatets	andel	av	skatter	och	
statsbidrag	i	genomsnitt	de	4	
senaste	åren,	uppgår	till	minst	
2,0	%	vid	mandatperiodens	slut.

soliditet	inkl.	pensionsskuld	ska	
öka	eller	hållas	oförändrad.

nämndernas	nettokostnad	över-
stiger	inte	budgeterad	nivå.

Varje nämnd tar fram 2 styrtal 
som	mäter	produktivitet.

genomsnittliga	resultatet	uppgår	
till	2,6	%.

soliditeten	uppgår	till	28,1	%.

nämnderna	har	totalt	sett	ett	
överskott	genemot	budget.

inte	genomfört		på	alla	nämnder.

FOKuSOmRÅdE EKOnOmI
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Användning	av	skatteintäkter	2016

Skattemedlen används för kommunal service till invånarna. De används bland annat till förskola, 
skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, gatuunderhåll, gång- och cykelbanor 
samt vatten och avlopp. Drygt hälften av skatteintäkterna går till skola, vård och omsorg.

Strömstads kommun 37,6 13,5 24,1
AB Strömstadsbyggen, koncern 4,0 4,9 -0,9
AB Strömstadslokaler 2,3 2,6 -0,3
AB Strömstads Badanstalt -1,8 0,0 -1,8
summa	inklusive	utdelning	 42,1	 21,0	 21,1
Avgår utdelning 0,0 -0,2 0,2
Årets	resultat	koncern	 42,1	 20,8	 21,3

Belopp i mnkr
utfall
2016

Budget-
avvikelse

Budget
2016

KOncERnREdOVISnIng

Ekonomiskt resultat

Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning

Nämnd  
KOMMUNSTYRELSEN -68,8 -68,1 -0,6
OMSORGSNÄMND -233,0 -236,1 3,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND -313,9 -316,8 2,9
TEKNISK NÄMND -10,7 -11,6 1,0
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND -25,7 -27,7 2,0
Summa nämnder -652,1 -660,4 8,3
   
FinAnsFöRVAltningEn	 637,9	 637,0	 0,9
Kommunalskatt, statsbidrag och och utjämning 687,9 674,9 13,0
Finansnetto  4,5 2,7 1,8
Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning mm 16,2 1,5 14,7
Avtalspensioner -5,2 -1,0 -4,2
Internränteintäkter 8,2 8,1 0,1
Pensionsutbetalningar -13,3 -13,5 0,2
Övriga poster -8,5 1,2 -9,7
ÅREts	REsultAt		 37,6	 13,5	 24,1
Tillförs eget kapital 37,6  

   

taxekollektivet	Vatten	och	Avlopp	 3,5	 0,0	 3,5
taxekollektivet	Fjärrvärme	 0,3	 0,0	 0,3
taxekollektivet	Avfallshantering	 2,4	 0,0	 2,4
summa		 6,2	 0,0	 6,2
Tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond 6,2

driftsredovisning	skattefinansierad	verksamhet
Belopp i mnkr

Teknisk nämnd Taxefinansierad verksamhet

utfall	
2016

utfall	
2016

Budget 
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Budget-
avvikelse

12%
Förskola

20%
Vård och omsorg

7%
stöd	till
funktionshindrade

6%
Samhällsbyggnad

2%
Pensionskostnader

18%
grundskola,	förskoleklass
och särskola

9%
gymnasium,
vuxenutbildning
och särgymnasium

3%
Kultur,	fritid,	bibliotek
och musikskola

6%
Individ- och
familjeomsorg

6%
Intern service kost och städ

18%
grundskola,
förskoleklass 
och särskola

12%
Förskola

8%
gymnasium,
vuxenutbildning
och särgymnasium

3%
Kultur,	fritid,
bibliotek
och musik-
skola

21%
Vård och omsorg

7%
stöd	till
funktions-
hindrade

6%
Individ- och
familjeomsorg

6%
Intern service
kost och städ

5%
Samhälls-
byggnad

11%
*gemensan 
administration

2%
Pensions-
kostnader

1%
Politisk
verksamhet
och	administration

* Gemensam administration och andra kommunövergripande kostnader, 
   renovering av stadshus, utgifter för fibernät etc.
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Vision 2030
–	vägvisning	mot	framtiden
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På de följande sidorna finns bedömningar av måluppfyllelse utifrån Kommunfullmäktiges mål för 2016, 
samt ett urval av genomförda insatser per utvecklingsområde. Mer information om 2016 års verksamhet 
inklusive resultat med kommentarer per verksamhetsområde, kan hämtas från nämndernas verksam-
hetsberättelser på kommunens webbplats. Se också bilaga med översikt över nämndernas mål, sid 61.

En	internationell	småstad	med	natur,	kultur	
och	friluftsliv	i	världsklass.	så	lyder	den	nya	
visionen för Strömstad år 2030 som antogs av 
Kommunfullmäktige	våren	2016. 

Utgångspunkten är vår historia som handelsplats 
och kurort. Visionen fångar också upp kommu-
nens geografiska position som mötesplats vid 
EU:s yttre gräns och knutpunkt mellan Oslo och 
Göteborg, med närhet till större städers arbets-
marknad i Norge. 

Visionen lyfter fram våra naturtillgångar, samti-
digt som den betonar småstadsmiljön och våra 
mindre samhällen som viktiga tillgångar. Två 
övergripande mål visar vägen; 
• Strömstad ska bli en fossiloberoende kommun,
• vi ska växa till 16 000 invånare. 

utvecklingsområden
Vision 2030 är Kommunfullmäktiges långsiktiga 
målsättning för kommunens utveckling. Utöver 
övergripande mål innehåller visionen inrikt-
ningsmål för sex utvecklingsområden. På flera 
områden är utvecklingen på rätt väg, men mer 
krävs om visionen ska nås. Vi ska ha en ren kust-
sjöfart, effektiva förbindelser till regioncentra, vi 
ska bibehålla våra miljövärden, vara en hållbar 
destination, bättra på folkhälsan, öka inflytt-
ningen, bli duktiga som arrangörer och utveckla 
stadskärnan. 

Vår skola och barnomsorg ska räknas till de bästa 
i Sverige. Möjligheter till ett rikt friluftsliv i var-
dagen, ett spännande kulturliv och bra service är 
starka motiv för att flytta hit.

En samlad insats
Det är många som behöver bidra för att visionen 
ska nås – medarbetare i Strömstads kommun,  
beslutsfattare, föreningar, invånare och före-
tagare. Vision 2030 med övergripande mål ger 
vägledning för kommunala verksamheter. Varje 
nämnd ansvarar för att verksamheterna, utifrån 
de övergripande målen, varje år sätter mätbara 
delmål per utvecklingsområde.  

Alla medarbetare har under 2016 fått informa-
tion om Vision 2030. Verktyg för dialog och 
reflektion har väglett samtal i ledningsgrupper 
och på arbetsplatsträffar med syftet att alla verk-
samheter ska bryta ner och anta delmål utifrån 
sina förutsättningar.

Uppföljning av målen enligt Vision 2030 sker 
för första gången i bokslut 2017. Mer om Vision 
2030 – se www.stromstad.se/vision2030

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

uPPFÖlJnIng aV KOmmunFullmäKTIgES mÅl 2016 utfall

byggA,	bO	Och	Miljö
1 Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden.
2 Strömstad skall vara en fossiloberoende kommun 2030.

uPPlEVa OcH gÖRa  
1 Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål.
2 Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet.

OmSORg OcH HälSa
1 Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR.
2 Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018.

TRaFIK OcH InFRaSTRuKTuR 
1 Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring
 och kommunmedlemmar.
2 Säkrare cykeltrafik.
3 Säkrare skolvägar.

uTBIldnIng OcH BaRnOmSORg
Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten.

näRIngSlIV OcH aRBETE
1 Strömstads kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt.
2 Myrenplanen ska antas under 2016.

mEdaRBETaRE 
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar 
respekteras och diskriminering motverkas.

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

PROcESSER  
Strömstads kommun ger en god service till invånare och näringsliv.
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nyfikenhet	och	lust	för	lärande	grundläggs	tidigt	i	förskolan.	
Förskoleklass	och	grundskola	lägger	grunden	för	fortsatta	
studier	på	både	gymnasium	och	högskola/universitet.	En	
god	utbildning	påverkar	inte	bara	individens	möjligheter	till	
egna	val	av	livsstil	och	arbetsliv,	utan	skapar	också	förut-
sättningar	för	sammanhang	och	ökad	delaktighet	i	samhäl-
let.	det	livslånga	lärandet	innebär	en	handlingsberedskap,	
viktigt	inte	minst	när	förändringstakten	i	samhället	och	
arbetslivet	är	hög.

Förskolan	–	utbyggnad	för	framtiden
Strömstads kommun har under 2016 haft en fortsatt stor 
inflyttning och höga födelsetal. Detta ökar kontinuerligt efter-
frågan på förskoleplatser och behovet. Mot bakgrund av detta 
har kommunen fattat beslut om byggnation av förskolor på 
Mellegården och i Skee. 
Trots hög efterfrågan har barn- och utbildningsförvaltningen 
under 2016 kunnat bereda samtliga barn förskoleplats inom 
fyra månader. 

digitalisering – utveckling av undervisningsformer
Samtliga elever från förskoleklass till gymnasiet har tillgång till 
ett eget digitalt lärverktyg i form av en surfplatta eller bärbar 
dator. Både elever, föräldrar och pedagoger vittnar om att 
digitala lärverktyg har en stor positiv inverkan på kunskaps-
utvecklingen. Under 2016 har ett intensivt arbete pågått på 
samtliga skolorna för att utveckla den digitala undervisningen 
och härigenom skapa möjlighet för ökad måluppfyllelse.

undervisning för nyanlända barn och ungdomar
Det stora antalet nyanlända barn och ungdomar har varit en 
utmaning under 2016. Personal och chefer har genom stort 
engagemang berett samtliga barn och ungdomar plats i skolan 
och gett dem goda förutsättningar för fortsatt lärande. Både 
Odelsbergskolan, Valemyrskolan, Bojarskolan och Strömstier-
naskolan har tagit emot nyanlända eleverna i grundskolan. 
Gymnasiet har tagit emot ett 60-tal ungdomar för språkintro-
duktion.

Barn och 
utbildning

digitala läromedel allt vanligare i skolan
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andel elever i grundskolan som når målen i alla ämnen (%)
 2013 2014 2015 2016

Strömstad 76 86 67 64
Riket 77 77 77 80

Andel	elever	i	gymnasieskolan	som	fått	slutbetyg	inom	tre	år	(%)
 2013 2014 2015 2016

Strömstad 70 68 69 69
Riket 71 66 65 65

Andel	behöriga	elever	till	nationellt	gymnasieprogram	(%)
 2013 2014 2015 2016

Strömstad 81 87 75 80
Riket 88 87 86 89

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

utbildning på vetenskaplig grund
Att utveckla undervisningen kräver att lärarna 
har ett vetenskapligt förhållningssätt. Barn- och 
utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete 
tillsammans med Tomas Kroksmark, professor 
i pedagogik, innebär skolnära forskning som 
en kontinuerlig del av verksamheten. Allt med 
syftet att öka samtliga elevers måluppfyllelse. 
Vid skolstart hösten 2016 genomfördes en 
vetenskapskonferens där bland annat kommu-
nens förste-lärare presenterade resultatet av sin 
forskning. Exempel är forskning om läsinlärning 
och matematikundervisning. 

ökad	måluppfyllelse	i	matematik
Betygsstatistik för våren 2016 visar att andelen 
elever med godkända matematikbetyg i årskurs 
6 och 9 ökat. Resultatet bedöms hänga samman 
med åtgärder under läsåret 2015/2016 för att 
öka måluppfyllelsen i matematik. Bland annat 
anordnades ”mattestugor” och lovskolor där 
eleverna fick extra stöd och hjälp. Parallellt har 
också en matematikplan för undervisning färdig-
ställts. Planen ska vara en hjälp för pedagogerna 

att systematisk utveckla och följa upp undervis-
ningen och resultaten. 

insatser	för	ett	attraktivt	gymnasium	
Ett bra gymnasium som attraherar ungdomar 
är betydelsefullt för den enskilde eleven, men 
också för kommunen i stort. För att öka skolans 
attraktivitet och få fler sökande har ledning, 
personal och elever under våren 2016 intensi-
fierat marknadsföringen bland annat via sociala 
medier. Undervisningen har utvecklats för att 
fler elever ska nå så långt som möjligt i sin kun-
skapsutveckling och skapa goda förutsättningar 
för vidare studier och yrkesverksamhet. 

Strategisk planering gällande skollokaler 
Under 2016 har barn- och utbildningsförvalt-
ningen tillsammans med Strömstadslokaler ut-
rett lokalbehoven fram till år 2032. Utredningen 
visar att det inom den närmsta femårsperioden 
behövs fler förskole- och skollokaler. Ett första 
steg togs under hösten då kommunen fattade 
beslut om att Bojarskolan ska byggas till med 
fyra nya klassrum.

Fokusområden

FOKuSOmRÅdE BaRn OcH uTBIldnIng

mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

Vi har en god strategisk 
planering av förskole- 
och	skolverksamheten.

Projektering och start av 
byggnation	av	ny	förskola	i	skee	
under	2016.

Projektering	och	byggnation	av	
två nya klassrum på Bojarsko-
lan,	samt	ny	förskola	på	Mel-
legården	klar	under	2016.

Förhandsbesked om bygglov 
är	överklagat	till	Mark-	och	
miljödomstolen.	detta	medför	
att	start	av	byggnation	inte	
kommer	att	ske	under	2017.

byggnationen	av	nya	klassrum	
på Bojarskolan är genomförd 
och	klar.
Förprojekteringen gällande 
ny förskola är genomförd och 
byggstart förväntas ske under 
våren	2017.
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det	kommunala	uppdraget	inom	detta	område	innebär	
olika	former	av	omsorg,	stöd	och	hjälp	för	barn,	ungdomar,	
vuxna,	äldre	och	personer	med	funktionsnedsättning.	i	
uppdraget	ingår	även	mottagandet	av	nyanlända	och	att	
arbeta	för	en	god	och	jämlik	hälsa	i	kommunen.

nystart	för	uddens	korttidsenhet	
Under våren öppnade Uddens kortidsenhet på Strömstad 
sjukhus med 14 platser. Det nya korttidsboendet innebar 
att andra boenden, där denna typ av vårdplatser tidigare 
erbjudits, kunde avlastas. Vårdplaneringen underlättades när 
alla platser finns under ett och samma tak. Korttidsboende är 
en form av boende för vårdtagare som under en begränsad 
tid är i behov av ökad omvårdnad, som exempelvis efter en 
sjukhusvistelse.

En ny ”Strömstadsmodell”
Under året har ett nytt lokalt avtal där arbetsgivaren erbjuder 
rätt till heltid för personal inom omsorgsförvaltningen 
tagits fram. Här innefattas undersköterskor, vårdbiträden, 
habiliteringspersonal, personal inom personlig assistans 
med flera, dock ej tjänstemän inom omsorgsförvaltningen. 
Förslaget antogs under hösten och verkställs under första 
halvåret 2017.

Aktivitetsombud	sätter	guldkant
Så kallade aktivitetsombud har under året anställts vid alla 
kommunens boenden, liksom i hemtjänsten. Ombuden sätter 
guldkant på vardagen för vårdtagare, det kan handla om att 
erbjuda aktiviteter som bakning, underhållning, massage, 
tipspromenader, pubkvällar eller minigolf. Satsningen ökar 
både fysiskt och psykiskt välmående genom att minska 
ensamhetskänsla och erbjuda sociala aktiviteter, enskilt och 
i grupp. 

Omsorg och hälsa

Aktiviteter	ger	vardagen	guldkant.
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Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

nyckelfria	lås	–	bättre	för	alla

Arbetet med nyckelfria lås och larm som startade 
under 2015 har gått i drift under 2016. Den nya 
tekniken innebär att vårdtagare med hemtjänst 
och/eller hemsjukvård har fått trygghetslarm och 
nyckelfria lås, vilket minimerar nyckelhantering 
och minskar inställelsetid för personalen. Den 
nya tekniken ger möjlighet för den äldre, både i 
ordinärt boende och på särskilda boenden, att 
känna sig trygg och säker.

nöjda vårdtagare 

I brukarundersökningen inom hemtjänsten är 
93 procent av de svarande nöjda med servicen. 
Målet för 2016 var 90 procent. Undersökningen 
visar också att brukarna är mycket nöjda med 
personalens bemötande, att de har högt 
förtroende för personalen och att de känner sig 
trygga med att bo kvar hemma med hemtjänst.

anhöriggrupp demens 

Det viktiga stödet till anhöriga till närstående 
som vårdas i hemmet har utvecklats ytterligare. 
Under året bildades en ny anhöriggrupp för 
anhöriga till närstående med en demensdiagnos. 
Gruppen träffas regelbundet varannan vecka. 
Hela anhörigstödets verksamhet riktar sig till 
anhöriga till invånarna i Strömstads kommun, 
även de som inte har kommunala insatser. 

nya uppdrag för hemsjukvården

Utvecklingen av den så kallade ”Samverkande 
sjukvården” där Västra Götalandsregionen, 
ambulanssjukvården och kommunen samverkar, 
har inneburit nya riktlinjer och uppdrag för den 
kommunala hemsjukvården. Detta delvis som 

en kompensation för minskad jourverksamhet 
vid vårdcentraler nattetid i området. Tillgången 
till samverkande sjukvård ger ökad möjlighet 
till sjukvård i närmiljön dygnet runt. Insatserna 
från hemsjukvården berättigar till ersättning per 
uppdrag.

Pilotkommun inom telemedicin

Strömstads kommun är sedan i maj 2016 en av 
två pilotkommuner i ett projekt kring telemedicin 
inom Fyrbodal. Även Uddevalla kommun deltar. 
Telemedicin innebär bland annat att patienter 
kan tala med sin läkare på vårdcentralen från 
hemmet via i-pad. Metoden används främst för 
uppföljningar av insatt behandling och medför 
färre sjukresor. 

Mottagning	av	ensamkommande	och	
nyanlända

2016 har handlat mycket om ensamkommande 
barn, kommunanvisade flyktingar och 
verksamheter knutna till dessa. Trots periodvis 
mycket hög arbetsbelastning, en rad nya lagar 
och direktiv som ställt krav på förändringar i 
verksamheten, har mottagandet fungerat. De 
nyanlända flyktingar som anvisats hit under 
2016 har kunnat erbjudas boende. Utmaningar 
kvarstår för att hitta permanenta lösningar. 

Omhändertagandet av ensamkommande 
flyktingbarn har haft hög belastning under året. 
Ungdomsboendet Solbacken har varit ett rent 
asylboende, även boendet på Crusellska har 
använts fullt ut inom mottagningsverksamheten.

Fokusområden

mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

Korttidsplatser	och	
övervakningsplatser 
etablerade i sjukhusets 
lokaler,	i	samverkan	med	
VgR.

nytt	särskilt	boende	i	
Strömstad tätort står 
klart	2018.

Projektering av särskilt boende 
skall	genomföras	år	2016.

Korttidsplatser	etablerade.	Ej	
aktuellt med övervaknings-
platser.

Omsorgsnämnden har lämnat 
förslag på område för placering 
av	ett	nytt	särskilt	boende.	
On	§	71	2016-04-20.

FOKuSOmRÅdE OmSORg OcH HälSa
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Ett	rikt	föreningsliv	och	kulturutbud	präglat	av	kvalitet	och	
mångfald	skapar	meningsfulla	fritidsaktiviteter	som	gör	att	
människor	trivs	och	utvecklas.	Ambitionen	är	att	kultur-	
och	fritidsverksamheten	ska	vara	en	angelägenhet	för	alla	
medborgare.

Vm i orientering – årets händelse
Årets i särklass största händelse och upplevelse var VM i orien-
tering. Strömstads kommun var som värdkommun tillsammans 
med Tanum, en av nyckelaktörerna i arrangemanget. Uppdra-
get innebar att dels bidra till ett väl genomfört arrangemang, 
dels utnyttja marknadsföringsmöjligheterna för Strömstad. 
Närmare 15 000 personer kan ha besökt Strömstads centrum 
de dagar när tävlingar hölls i centrum. Logistiken fungerade 
dock väl och Strömstad framstod som en arrangörsstad med 
god kapacitet. VM direktsändes i 16 länder och mediegenom-
slaget var mycket stort. 200 000 personer såg direktsändning-
en från sprinttävlingarna i centrala Strömstad. 

Infopoints och handlingsplan
Turistbyråverksamheten vid Strömstad Infocenter har moder-
niserats ytterligare och så kallade Infopoints har etablerats hos 
flera aktörer inom besöksnäringen i syfte att möta framtidens 
efterfrågan på service. En ny webbplats för destinationen 
Strömstad och Kosterhavet har driftsatts under året. Arbetet 
med den politiskt beslutade handlingsplanen för besöksnä-
ringen i Bohuslän har pågått planenligt och Strömstad var värd 
för årets stormöte i mars 2016.

nya former för samverkan med föreningslivet
En ny resurs för föreningssamverkan tillträdde sin tjänst våren 
2016. Utredning av bästa organisation av fritidsgårdsverksam-
heten, regelbundna dialogmöten liksom stöd till det lokala för-
eningslivet är exempel på omedelbara insatser. Föreningsnavet 
fick under 2017 ett utökat uppdrag med utbildningsfrågor, 
prova-på verksamhet samt projekt för ledarrekrytering.
Flera landslagsläger har under året ordnats i nya Nordby Su-
permarket hallen, hit hör handbollslandslagets träningsvecka 
mitt i sommaren. Exempel på evenemang där kommunen varit 
medfinansiär eller medarrangör är Koster swimrun, Ström-
stadsmilen samt Strömstads Hockey Classic/cup.

uppleva 
och göra

Fullt	på	skeppsbroplatsen	under	VM.



17

På	väg	mot	ett	kulturhus
Under året togs beslut om att låta renovera Ska-
gerack för tre miljoner kronor. Samtidigt skrevs 
ett hyreskontrakt med ägaren AB Strömstadslo-
kaler om att använda huset till kultur- och fritids-
aktiviteter. Arbete med att renovera Skagerack 
samt utreda bästa former för drift och innehåll 
inleddes under hösten.

lång säsong på lokstallet
Konsthallen Lokstallet hade en ovanligt lång sä-
song med flera internationella gäster, bland dem 
den tyska konstnärinnan Katrinem och norska 
skulptörförbundet. Årets konstnär blev Franc-
esco Scavetta från ”Vitlycke Centre for Perform-
ing Arts” som genomförde två dansföreställnin-
gar i absolut världsklass på Lokstallet.

strömstad	–	en	litterär	huvudstad
Två isländska, en engelsk och två svenska förfat-
tare gästade Strömstad under en vecka i februari 
i samband med Winter Word Festival 26-27 
februari 2016. Genom samarbete med projektet 
North Sea Writers Exchange och Författarcen-
trum Väst kunde de fem författarna under sin 
stipendievecka både uppträda på festivalen samt 
få tid för eget arbete och samtal, utflykter och 
diskussioner med varandra. Totalt gästade nio 
författare Strömstad och ytterligare sex gästade 
olika orter i regionen.

Winter	World	Festival	och	live	Art
Winter Word Festival arrangerades tradition-
senligt den sista helgen i februari. Ett ovanligt 
men mycket uppskattat inslag var ”tittskåpet”, 
där besökare fick ta del av en fantasifull och om-
fattande verksamhet. Live Art arrangerades för 
fjärde gången, denna gång med fokus på yngre 
nordiska performancekonstnärer. Vetenskapsfes-
tivalen arrangerades av Strömstads akademi med 
bland andra Christer Fuglesang som inbjuden 
talare.

Författarbesök	och	barnteater
Under hösten arrangerades för första gången ett 
författarbesök i samarbete med den regionala 
scenen Forum för poesi och prosa. Gäster var 
Steve Sem-Sandberg och Qaisar Mahmood. 
Exempel på andra kulturarrangemang som stöt-
tades av kommunen under 2016 är: konserter av 
föreningen Akustisk musik i Strömstad, allsång i 
stadsparken samt barnteatern Kapten Kuling på 
Friluftsmuseet.

Fokusområden

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

strömstad	skall	vara	ett	
attraktivt	besöksmål

Strömstad skall vara en 
ort	med	en	stimulerande	
och	attraktiv	fritids	och	
kulturverksamhet

VM	i	orientering	skall	sätta	
kommunen på kartan

Ett	kulturhus	skall	etableras	
under mandatperioden

Vm i orientering betraktas av både 
arrangörer och värdkommuner som 
en	stor	succé.	boendeanläggningarna	
var fullbelagda inom en vid radie runt 
norra	bohuslän,	och	besöksnäringen	
inkl restauranger rapporterar om en 
välkommen	extra	vecka	på	sommarsä-
songen.	logistiken	fungerade
väl och Strömstad framstod som en 
arrangörsstad	med	god	kapacitet.	det	
mesta	talar	för	att	VM	gjort	strömstad
känt	för	helt	nya	målgrupper,	inom	
och utom Sverige vilket borgar för 
måluppfyllelse.	Mätning	av	kvantita-
tivt	mål	(30	%)	kan	ske	först	2018.

Etablering	sker	under	2017.	hyresavtal	
slöts	under	2016.	Planering	och	pro-
jektering	pågår.

FOKuSOmRÅdE uPPlEVa OcH gÖRa

mäts 2018
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tillgång	till	ett	varierat	och	bra	boende	är	en	viktig	förutsätt-
ning	för	tillväxt	och	ökat	invånarantal.	i	strömstad	vill	vi	er-
bjuda	attraktiva	bostäder	i	en	trygg	och	stimulerande	miljö.	
nyproduktion	av	bostäder	ska	öka	antalet	helårsboende.

ny plan för bostadsförsörjning
Ett av de övergripande målen i nya Vision 2030 är att Ström-
stad ska ha en befolkning på närmare 16 000 personer till år 
2030. Önskad inflyttning ställer krav på strategisk planering 
för bostadsbyggande. En plan för långsiktig bostadsförsörjning 
togs därför fram under året. Kommunfullmäktige antog planen 
under hösten. Syftet är att skapa förutsättningar för cirka 1 500 
nya bostäder fram till 2030.

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet
Under 2016 har kommunen arbetat med flera så kallade 
fördjupade översiktsplaner (FÖP) som visar hur kommunen 
anser att mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseut-
vecklingen i aktuellt område ska ske. Under året har fördju-
pade översiktsplaner för Nordby-Svinesund, Centrum-Skee 
samt Norra Kustområdet varit i fokus. FÖP Norra Kustområdet 
antogs vid årets sista Kommunfullmäktige. Arbetet med FÖP 
Centrum-Skee samt Nordby-Svinesund fortsätter under 2017.

Samordnad stadsutveckling
Flera parallella projekt med koppling till staden och dess 
utveckling har pågått under året. För maximal samordning har 
arbete i kommunens olika förvaltningar under året förankrats 
i en samverkansgrupp. Syftet har varit att samordna proces-
ser, utveckla medborgardialogen, samordna samrådsmöten 
samt hitta synergier för att bättre nyttja kommunens resurser. 
Samarbetet sker under rubriken ”Stadens År” och fortsätter 
under 2017.

bygga,	bo	
och miljö

ny hyresgäst på mällby
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mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

Bostadsbyggandet 
prioriteras under hela 
mandatperioden.

Strömstad skall vara en 
fossiloberoende kom-
mun	2030.

200	nya	byggrätter	under	2016.

canningplanen skall antas 
under	2016.

andelen ekologisk/närproduce-
rad	mat	skall	öka	till	27	%.

2016	skapades	112	nya	byggrätter.

utfallet	i	markanvisningstävlingen	
avvaktas.

under 2016 är andelen ekologiska 
livsmedel	25,18	%.

Klartecken för cirka 160 nya bostäder
Under året har sju detaljplaner antagits (Magis-
tern, Falken, Trädgårdsmästaren, Sadelmakaren, 
Stensvik, Österröd, Grandalen) som tillsammans 
möjliggör 88 bostäder. 
Förhandsbesked har därtill givits för byggrätter 
för 12 enbostadshus samt 10-12 boenden i pa-
viljong. Sammanlagt har därmed 112 byggrätter 
skapats under året. Miljö- och byggnämnden 
har fattat 253 bygglovsbeslut (25 fritidshus, 41 
enbostadshus och 93 lägenheter), vilket möjlig-
gör byggande av 159  nya bostäder.

Strömstadsbyggen först med Kombohus mini
I oktober 2016 var det dags för inflyttning i 
Strömstadsbyggens nya hyreshus byggda enligt 
modellen ”kombohus mini”. 46 ettor och tvåor 
fördelade på fyra våningar stod då klara. Bygget 
väckte uppmärksamhet i hela landet, de nyck-
elfärdiga hyreshusen med små och prisvärda lä-
genheter är de första i sitt slag. Konceptet hade 
tagits fram av branschorganisationen SABO 
genom en tävling mellan landets byggbolag. 

markanvisningstävling för canning
Utveckling av Canning är ett av de större 
stadsbyggnadsprojekten i centrala Strömstad 
på många år. Det fleråriga detaljplanearbetet 
för området fördjupades under året genom en 
markanvisningstävling där byggföretag erbjöds 
att lämna förslag på hur området bäst kan 
utvecklas utifrån uppställda kriterier. En jury be-
dömde tävlingsbidragen, Kommunstyrelsen tog 
därefter under hösten beslut att låta Riksbyggen 
utveckla området vidare. 

handläggningstider	i	fas
Kommunens handläggningstider i fråga om 
bygglov uppfyller både lagstiftarens krav och 
kommunens målsättning. Rättssäkerheten är 
hög. Under 2016 har endast fem bygglov över-
klagats. Av 21 domar i överprövande instanser 
har 18 utfallit till kommunens fördel.

Fokusområden

FOKusOMRÅdE	byggA,	bO	Och	Miljö

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått
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strömstad	har	ett	strategiskt	läge	vid	bohuskusten	mellan	
Oslo	och	göteborg.	goda	kommunikationer,	bra	infrastruk-
tur	för	vatten	och	avlopp	liksom	för	trafikanter	i	centrum	är	
viktiga	faktorer	för	vår	lokala	utveckling.	utbyggnaden	av	
fiberlänk	skapar	utvecklingsmöjligheter	i	både	tätorten	och	
på	landsbygden.	hamnstaden	strömstad	är	en	viktig	del	av	
vårt	varumärke.

lokalöversyn och verksamhetsutveckling
Under året har lokaler för att ersätta TP/centralförrådet sökts. 
Förvaltningen har också inlett arbetet med att se över det 
totala behovet av lokaler med sikte på att samla alla verk-
samheter under samma tak. Under 2016 har förvaltningens 
ledningsgrupp även påbörjat ett arbete med att tydliggöra 
tekniska förvaltningens syfte och mål. 

gator,	vägar	och	parkering	i	ständig	utveckling
Årets VM i orientering innebar ett omfattande engagemang för 
flera avdelningar vid tekniska förvaltningen. Insatserna omfat-
tade skyltning, blomsterprydnader i arrangemangets färger, 
renhållningsinsatser, avspärrningar etc. Insatserna rönte stor 
uppskattning av arrangörerna WOC och Svenska orienterings-
förbundet.
Arbetet med en plan för utveckling av gator och allmänna plat-
ser pågår (centrumplan). Projektering- och genomförandeplan 
har gjorts för nästkommande etapp med fokus på tryggare 
cykelstråk genom centrum. Avverkning av kommunens skogar 
har skett i Skee i enlighet med kommunens plan för skötsel av 
egen skog. Arbetet med revidering av planen pågår.

trafik	och	
infrastruktur

Fiberutbyggnad	i	skee.
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mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

Ett	trivsammare	centrum	
för gående och cyklister 
till	stöd	för	handel,	
besöksnäring och kom-
munmedlemmar

säkrare	cykeltrafik

Säkrare skolvägar

centrumplanen skall vara revi-
derad år 2016

belysning	av	g/c,	strömstad-
Skee utbyggd 2017

En	säker	trafiklösning	för	kors-
ningen Karlsgatan-Ringvägen 
ska	finnas	i	samverkan	med	
trafikverket

Revidering	är	gjord.

Ansökan	gjord.	genomförs	2017.

trafikanalys	genomförd.

Fiberanslutningarna	allt	fler
StrömstaNET har under året anslutit 467 
fastigheter till fiber för kraftfull it-uppkoppling 
och förberett anslutning till ytterligare cirka 
600 tomter. Utbyggnaden i Skee var en av 
årets framgångar. Efter ett välbesökt informa-
tionsmöte inleddes grävningsarbeten i maj, 
kunderna anslöts successivt från slutet av 
augusti. Totalt fanns 149 aktuella fastigheter, 98 
av dem anslöts. Ett gott samarbete med lokala 
entreprenörer och ett stort engagemang från 
de boende gjorde det möjligt att driva projektet 
snabbt och effektivt.

stora	uppdrag	inom	mark-	och	exploatering
Mark- och exploateringsenheten deltog i hög 
grad i framtagandet av den nya bostadsförsörj-
ningsplan som beslutades hösten 2016. Enhe-
ten har också genomfört en markanvisnings-
tävling för Canningområdet där Riksbyggens 
utvecklingsförslag utsågs till vinnande bidrag.
Dessutom pågår detaljplanearbete på Mell-
bydalen, Rådhusberget, Vattentornsberget 
i Skee, Korsnäs med mera för att efterleva 
bostadsförsörjningsplanen.

ny kaj och ny trycktank
Under året har projektering av ny kaj vid 
Myren för Kustbevakningen med flera aktörer 
pågått. En nybyggnation av en ny tryckbank vid 
färjeläget vid södra infarten har genomförts. 
Tryckbanken behövs för att uppfylla dagens 
geotekniska krav för skred.

bättre	renhållning	och	nytt	reningsverk
En central sorteringsstation med underjordiska 
behållare har byggts i gästhamnen tills allas 
trevnad. Projektering och planering för överta-
gande av sophanteringen på Koster har genom-
förts, kommunen övertog hanteringen den 1 
jan 2017. Även projektering och upphandling 
av ett nytt reningsverk vid Österröd har pågått 
under året. 

ökad	efterfrågan	från	service-	och	inköp	
Verksamheten vid centralförrådet genomför 
transporter av varor till cirka 50 enheter varje 
vecka. Antalet ökar i takt med nya förskolor. 
Under året har det bland annat genomförts en 
upphandling för städ och kemvaror.

Fokusområden

FOKuSOmRÅdE TRaFIK OcH InFRaSTRuKTuR

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått
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näringslivet	måste	breddas	för	att	säkra	jobb	och	tillväxt	
även	på	längre	sikt.	Kommunens	uppdrag	är	att	skapa	bra	
grundläggande	förutsättningar	för	näringslivets	utveckling.	
det	marina	arvet	ska	vårdas	och	stödjas	för	att	bevara	be-
fintliga	arbetstillfällen	och	skapa	nya.

Samverkan kring ny näringslivsstrategi 
Under hösten startade arbetet med en ny näringslivsstrategi. 
Företagare, politiker och kommuntjänstemän har gemensamt 
tagit fram ett antal fokusområden som ska ingå i den nya 
strategin. Strategin beräknas antas under våren 2017. Under 
året har kommunen, tillsammans med övriga kommuner i 
norra Bohuslän, antagit en marin näringslivsstrategi. Denna ska 
implementeras i den övergripande näringslivsstrategin. 

dialog och utveckling
En förutsättning för ett bra företagsklimat är att det finns goda 
möjligheter till dialog mellan näringslivet och kommunen. Un-
der året har Strömstads kommun, tillsammans med företagen, 
arbetat för att skapa en utökad dialog och fler mötesplatser. 
Några exempel är företagsträffar, frukostmöten, företagsbesök, 
deltagande i lokal företagsmässa och dialog med Tjärnö/Lovén 
center om möjligheter till utökad samverkan. 

centrumutveckling
Ett levande centrum är en viktig del av vision 2030. Kommu-
nens utvecklingsarbete samordnas i projekt ”Stadens år” och 
omfattar planarbete, arbete med gator och allmänna platser 
samt andra utvecklingsprojekt som ”Urban Platsinnovation”, 
ett interregprojekt med handels- och turistfokus. Samverkan 
med näringslivet och genomförande av aktiviteter för utveck-
ling av centrum kommer att fortsätta under 2017.

näringsliv
och arbete

centrumutveckling	–	ett	tema	2016.
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mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

Strömstad kommun har 
ett	brett	näringsliv	som	
säkrar	arbetstillfällen	och	
befolkningstillväxt

myrenplanen ska antas 
under 2016

Ett	kundcentrum	etableras	
under	år	2016.

under	2016	skall	ett	näringslivs-
råd	etableras.

Förslag	på	utförande	av	en	
gemensam	turistorganisation	
mellan näring och kommun 
framtagen	under	2016.

Kommuncenter	etablerat.	

Ett	näringslivsråd	är	tillsatt	där	politiker,	
tjänstemän och företagare är represen-
terade.

översyn	av	ansvaret	avseende	näringsliv,	
besöksnäring och turism sker under 
2017-2018.

Försening	på	grund	av	markföroreningar.

utökad service
Kommunens näringslivsstrateg har sedan 
hösten 2016 funnit tillgänglig ett antal timmar 
i veckan i det nyinvigda Kommuncenter i 
stadshuset. Dessutom finns en lotsgrupp med 
representanter från samhällsbyggnad, miljö 
och tekniska förvaltningen som sammankallas 
när företag har behov för svar på frågor som 
berör flera förvaltningars ansvarsområden. 
Ytterligare en kommunikativ nyhet som riktar sig 
till näringslivet var starten av månatliga, digitala 
nyhetsbrev som påbörjades under våren. 
Nyhetsbreven innehåller kort information om 
företagsspecifika frågeställningar. 

urban	Platsinnovation
Arbetet med stadsutvecklingsprojektet Urban 
Platsinnovation (Inter-reg) har startats upp 
under året. Syftet med projektet är att verka för 
att stadskärna utvecklas till att bli mer attraktiv 
för både invånare och besökare. Projektet 
genomförs i samverkan med lokala näringslivet. 
Deltagare i projektet är Strömstads kommun, 
Lysekils kommun, Trollhättans stad, Uddevalla 
kommun, Åmåls kommun, Högskolan Väst samt 
Fredrikstad kommune. Projektet pågår till och 
med september 2018. 

Maritim	utveckling	bohuslän
Strömstads kommun har tillsammans med 
Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner 
under året beviljats stöd från EU:s regionala 
utvecklingsfond för projektet Maritim utveckling 
i Bohuslän. Projektet drivs av samarbetsorganet 
Tillväxt Norra Bohuslän och ska stötta och 
skapa goda förutsättningar för de maritima 
näringarna. Projektet löper över tre år och har 
en total budget på drygt 9 miljoner kronor. 
Arbetet fokuserar maritim turismutveckling, 
men involverar även företag inom 
skärgårdstransporter och marina livsmedel. 

Fokusområden

FOKuSOmRÅdE näRIngSlIV OcH aRBETE

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått
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strömstads	kommun	är	kommunens	största	arbetsgivare.	
det	personalstrategiska	arbetet	syftar	till	att	skapa	goda	
förutsättningar	för	att	rekrytera,	behålla,	utveckla	samt	
att	belöna	kompetenta	medarbetare.	Målet	är	att	genom	
konkreta	åtgärder	bli	en	attraktiv	arbetsgivare	som	kan	såväl	
attrahera	nya	medarbetare	som	behålla	de	kompetenta	
medarbetare	som	redan	är	anställda.

Årets medarbetarenkät
En kortversion av medarbetarenkäten genomfördes under 
hösten. Enkäten innehöll frågeområdena motivation, ledarskap 
och styrning, vilket sammantaget ger svar på kommunens 
HME - Hållbart medarbetarengagemang. Det är andra året 
kommunen mäter HME och resultatet visar på en ökande 
nöjdhet hos medarbetarna. Framförallt har värdena ökat 
när det gäller kännedom om verksamhetens mål samt inom 
frågeområdet kring motivation. Kommunen kommer att 
genomföra den mer omfattande versionen under hösten 2017. 

lönepolitik	och	handlingsplan	för	jämställda	löner
Ett arbete genomfördes 2015-2016 med arbetsvärdering 
och lönekartläggning. Arbetsvärderingarna kommer att 
ligga till grund för kommunens lönepolitik samt vara 
underlag för löneöversyn, rekrytering, kompetensanalys 
mm. Lönekartläggningen syftar i första hand till att uppfylla 
Diskrimineringslagens krav på att utreda och motverka 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, men ger 
också underlag för den handlingsplan för jämställda löner som 
beslutats under året. 

Kommunen som 
arbetsgivare

iFO	utanför	lokalerna	på	surbrunnsgatan.
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mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

En arbetsmiljö som 
präglas	av	öppenhet,	
ett	bra	samtalsklimat	
och en miljö där olika 
uppfattningar	respekte-
ras och diskriminering 
motverkas

Minskad	personalomsättning

Minskad	långtidssjukrivning

Personalomsättning	ökar.

långtidssjuksrivningarna	ökar.

Stort rekryteringsbehov
Kommunen har under året märkt av konkur-
rensen om arbetskraft. Särskilt svårt har det 
varit att rekrytera kvalificerade handläggare 
inom miljö- och bygg, socialtjänsten samt 
lärare. Även vid rekrytering av chefer finns 
problem att hitta kvalificerade sökande. Kom-
munen behöver en strategi när det gäller att 
rekrytera och behålla kompetenta medarbe-
tare och ett arbete har påbörjats med en kom-
mungemensam kompetensförsörjningsplan. 

arbetsmiljö och sjukskrivningar

Sjukskrivningarna ökar både i kommunen och 
i hela riket. Nya riktlinjer för rehabiliterings-
arbetet har tagits fram och börjat implemen-
teras i verksamheterna. Det behöver även 
arbetas mer med förebyggande åtgärder samt 
arbetsmiljöarbete. Kommunen har skaffat ett 
digitalt system för att anmäla och följa upp 
olycksfall och tillbud. I systemet KIA (kostnads-
fritt från AFA) kommer även arbetsmiljöronder 
att kunna dokumenteras och följas upp. KIA 
ger möjlighet för både medarbetare, skydds-
ombud och chef att ha bättre överblick över 
anmälningar och vilka åtgärder som vidtagits. 
Rapporter och statistik kommer också att ge 
bättre underlag för dialog i skyddskommittéer 
om förebyggande insatser och fortsatt arbets-
miljöarbete. 

utveckling	av	personaladministrativa	
stödsystem

Under året har det skett en utveckling av det 
personaladministrativa stödsystemet med 
bland annat förändringar av PA-systemet, 
registrering av flextid samt ny modul för 
löneförhandling. En medarbetarhandbok samt 
en chefshandbok har tagits fram och publice-
rats på intranätet. Här har medarbetare och 
chefer tillgång till information kring allt som 
rör anställningsförhållande i Strömstads kom-
mun samt styrdokument och lagar och avtal 
inom personalområdet. En översyn av rutiner, 
blanketter och styrdokument har genomförts i 
samband med detta. 

Fokusområden

FOKuSOmRÅdE KOmmunEn SOm aRBETSgIVaRE

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått
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Personalredovisning
Följande redovisning av personalnyckeltal redovisas i enlighet med 
Sveriges kommuners och landstings (SKL) rekommendationer samt 
enligt en överenskommelse i de nordbohuslänska kommunernas 
nyckeltalsprojekt. Om inte annat anges avser uppgifterna i redo-
visningen 1 november respektive år och redovisar personal som 
är månadsavlönade och anställda enligt Allmänna bestämmelser 
(AB). 

När det gäller sysselsättningsgrad kan finns en ökad andel kvinnor som har 
heltidstjänster. Männens andel är oförändrad.

Anställda	fördelade	efter	sysselsättningsgrad	och	kön	

 syss.	grad	 0-74%	 75-99%	 100%	(heltid)

 Kön  Kv Män Kv Män Kv Män
 %  7 4 16 5 77 91

Urval: Tillsvidareanställd personal

Anställda	fördelade	efter	ålder	och	kön	

Ålder       Kvinnor            män          Totalt

20-29 8 10 8
30-39 16 18 16
40-49 30 26 29
50-55 19 16 18
56- 28 31 28
Totalt 100 100 100

medelålder per förvaltning 

    2014 2015 2016

  Kommunledningsförvaltningen 51,3 50,7 49,4
 Omsorgsförvaltningen  48,3 48,1 47,7
 Barn- och utbildningsnämnden 47,4 47,3 47,0
 Tekniska förvaltningen  49,2 48,7 48,4
 Miljö- och byggförvaltningen 46,0 46,8 44,4
	 totalt	 	 	 48,0	 47,9	 47,4

medellön per kön  (Kr)

   2013 2014 2015 2016

 Kvinnor  26 431 27 200   28 048  29 173 

 Män  29 934 30 313 31 168  31 421

 Totalt  27 074  27 791 28 664 29 631

Antal	tillsvidareanställda	fördelade	per	förvaltning	och	kön

 Förvaltning män Kvinnor  Totalt

 Kommunledningsförvaltningen 21 32 53
 Omsorgsförvaltningen 47 367 414
 Barn- och utbildningsnämnden 71 388 459
 Tekniska förvaltningen 51 11 62
 Miljö- och byggförvaltningen 21 24 45
 Totalt 211 822 1 033

Antalet tillsvidareanställda var 1 033 personer i november 2016 vilket 
är en minskning med från föregående år då kommunen hade 1 072 
tillsvidareanställda motsvarande period. 

Medellönen i kommunen har ökat med nästan 1 000 kr det senaste året. I denna 
löneökning ingår årligt löneöversyn, löneglidning till följd av rekrytering samt den 
statliga satsningen på lärarnas löner (lärarlönelyftet). Ökningen motsvarar 3,4 
procent. När det gäller löneglidning till följd av rekryteringen är det inom svår-
rekryterade grupper såsom socialsekreterare och lärare som vi ser störst effekt 
av marknadskrafterna. Männens medellön är högre än kvinnors men det syns en 
tydlig ändring då skillnaden på medellöner har minskat från 3 120 kr till 2 248 kr 
de två senaste jämförelseåren. Kommunals avtalsområde hade 2016 en tydlig 
satsning på undersköterskeyrket vilket är starkt kvinnodominerat. Det har även 
gjorts en lönekartläggning och tagits fram en handlingsplan för jämställda löner.

När det gäller åldersstrukturen syns en svagt föryngrande trend vilket hänger 
ihop med de stora pensionsavgångarna.

Personalomsättningen fortsätter att öka. Den största ökningen gäller pensionsavgångar men 
det finns även en ökning när det gäller egen begäran. 

Kvinnor Män

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1291 
månadsavlönade i november så hade 80 procent en tillsvidareanställning. Andelen 
män med tillsvidareanställning är betydligt lägre än tidigare år. 

Andel	tillsvidareanställda

 82,6 71,2 80
Urval: Månadsanställd personal

Samtliga

Andel	tillsvidareanställda	%

Personalvolym
Totalt antal anställda personer per år fördelade efter
kön och totalt:

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Antal  955 978 955 236 257 296 1191 1235 1291
Andel 80,2 79,2 77,1 19,8 20,8 22,9 100,0 100,0 100,0

I redovisningen ingår alla månadsanställda inkl helt lediga

Kvinnor män Totalt

Total hade 1 291 personer en månadsanställning den 1 november 2016. Jämfört 
med föregående år är det en ökning med 56 personer. Andel män ökar och är 
nästan 23 procent jämfört med tidigare år då andelen har varit ganska konstant 
kring 20 procent  

Personalomsättning	per	förvaltning	(%)

Förvaltning inkl pension/ 
sjukersättning

inkl pension/ 
sjukersättning

inkl pension/ 
sjukersättning

Egen
begäran

Egen
begäran

Egen
begäran

KLF 22,30 14,87 2,16 2,16 4,78 4,78
OF 9,55 6,69 12,14 8,10 6,65 4,44
BUF 10,75 8,99 9,41 7,44 6,98 5,41
TF 3,27 0,00 1,78 1,78 5,76 3,84
MBF 12,37 8,99 9,79 9,79 13,61 13,61
totalt	 10,47	 7,87	 9,79	 7,37	 7,26	 5,62

Personalomsättning
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Den totala sjukfrånvaron ökade med en halv procentenhet. Den största ök-
ningen ser vi inom Miljö- och Byggförvaltningen, men det är en liten förvaltning 
som inte påverkar den totala siffran nämnvärt. Uppgifter från Försäkringskassan 
och andra kommuner visar att trenden är densamma i hela landet. Kommunen 
fortsätter att jobba aktivt med rehabiliteringsarbete och utökat utbud av frisk-
vårdssubventioner för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron.  

Sjukfrånvaro
sjukfrånvaro	i	procent	av	överenskommen	arbetstid

KLF 4,69 4,59 2,70
OF 7,67 8,18 8,76
BUF 5,4 5,37 6,01
TF  2,65 2,05 1,43
MBF 3,29 3,77 7,84
totalt	 6,05	 6,18	 6,73

långtidssjukfrånvaro	(andel	>	59	dagar)	per	förvaltning	och	totalt

  män Kvinnor Totalt

KLF 69,28 71,81 70,86
OF 34,87 50,61 49,65
BUF 7,32 54,70 52,44
TF 54,52 0,00 52,88
MBF 73,29 22,87 52,03
totalt	 43,92	 52,48	 51,62

Långtidssjukfrånvaron står för nästan 65 procent av den totala sjukfrånvaron. 
Nyckeltalet är beräknat på andelen sjukfallsdagar längre än 59 dagar i 
förhållande till totala antalet sjukdagar. 

Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning

  2015 2016 2015 2016

KLF 3,54 3,01 5,35 2,50
OF 4,64 9,58 8,73 8,59
BUF 2,06 2,63 6,05 6,74
TF 2,26 1,52 0,79 0,97
MBF 3,01 3,62 4,6 11,77
totalt	 2,94	 4,50	 7,09	 7,41

män Kvinnor

  2014 2015 2016

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor och speciellt i gruppen kvinnor 40-49 år 
vilket representerar den största gruppen i kommunen. Det är många faktorer 
som spelar in när det gäller sjukfrånvaro. Det är dels arbetet och arbetssituatio-
nen, dels den totala livssituationen, stress och andra hälsofaktorer. Kommunen 
har under året börjat registrera olycksfall och tillbud i ett digitalt system för 
att bättre kunna följa upp arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att arbeta med att 
säkra upp arbetsmiljön både när det gäller fysisk och psykisk miljö samt när det 
gäller arbetsorganisation. Kommunen ger också möjlighet för alla anställda till 
personalvård i form av extern rådgivning av specialistfunktioner såsom psyko-
log, familjeterapeut, ekonomisk rådgivare, jurist mm. Tjänsten är anonym och 
kostnadsfri för den anställde och går att nå dygnet runt.

> 29 år 2,84 5,12 4,46
30-39 år 5,50 5,72 5,67
40 – 49 år 4,03 9,02 8,06
50-55 år 4,28 7,86 7,11
50 < 5,00 7,18 6,58

sjukfrånvaron	i	procent	efter	åldersgrupper,	totalt	och	kön

 Åldersgrupp män Kvinnor Totalt

Fokusområden
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Kommunens	service	till	allmänheten	och	näringslivet	
behöver	utvecklas.	det	krävs	att	enhetliga	rutiner	och	
strukturer	skapas	centralt.	Förutsättningar	för	bra	dialog	
och	förankring	ska	skapas.

ny	organisation	för	Kommunledningsförvaltningen	

Den omorganisation av Kommunledningsförvaltningen 
som beslutades 2015 har genomförts under 2016 med nya 
uppdrags- och befattningsbeskrivningar till avdelningar och 
personal. 

Utvecklingsavdelningen samordnar flera strategiska projekt 
och funktioner som miljöstrategi, näringslivsutveckling, 
kultur- och fritidsverksamhet samt översiktlig planering. Den 
tidigare administrativa avdelningen har fått en inriktning mot 
strategisk kommunikation till stöd för arbetet mot uppsatta 
mål. Avdelningen ska också verka för att öka tillgängligheten till 
kommunens information och service.

Den nya HR-avdelningen har genomfört omfattande 
utvecklingsarbete till stöd för chefer och medarbetare

Omorganisationen vid förvaltningen var vid årets slut 
fullt genomförd. Året har präglats av att etablera nya 
samarbetsformer internt och mot externa intressenter. Interna 
mål med tydlig bäring på service och kvalitet har tagits fram. 
Dessa återfinns i budgetförslaget för 2017.

Förbättringsarbete	och	verksamhetsutveckling

Under året har arbetet med att effektivisera rutiner och pro-
cesser pågått med syftet att minimera det manuella arbetet, 
kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera. Exempel på insatser 
under året:
• Ny finansieringslösning för IT-inköp – frigör 
 kapital samt minskar administrationen.

• Digitalisering av måltidsavdrag – ersätter en
 manuell rutin med pappersblanketter. 

Processer

invigning	av	Kommuncenter	i	stadshuset	september	2016.
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• Övergång till e-faktura – förbättrar 
 kontrollen och ökar servicen till leveran-
 törerna. De pappersfakturor som fortfar-
 ande skickas skannas i Strömstad, och inte
 som tidigare, i Malmö.

• Dokumenthanteringsplan – en omfattande
 översyn av flöden för alla typer av dokument
 som förekommer inom kommunen. Syftet är
 att effektivisera och säkra kvaliteten i hante-
 ringen. Planen ska även underlätta
 införandet av ett e-arkiv som inleds 2017.

• Utveckling av HR-processer – strategisk 
 rådgivning och hjälp i personalfrågor, samt
 ny digital medarbetarhandbok och
 chefshandbok.

• Processkartläggning – med syfte att
 digitalisera rutiner eller ersätta dessa med
 e-tjänster. Exempel är rutinen för arvoden
 till ledamöter.

• Nytt intranät – med möjligheter till bättre
 stöd och service internt samt ökad
 samhörighet i hela kommunkoncernen.

• Översyn av fordonsadministration – ökar 
 effektiviteten i fordonsanvändningen. 
 Genomförs i samverkan med tekniska 
 förvaltningen.

Tillgänglighet och service

Kommunens tidigare växelfunktion ersattes 
under året av ett Kommuncenter med förhöjd 
servicenivå till invånare och företag. Kommun-
center har till skillnad från tidigare, öppet även 
under lunchtid. SKL:s servicemätning visar 
på bättre resultat i fråga om tillgänglighet för 
både e-post och telefoni efter förändringen. 
I Kommuncenter har flera av kommunens 

experter erbjudit drop-in verksamhet. Hit hör 
rådgivning inför bygglov, färdtjänst energi- och 
klimatrådgivning samt företagsfrågor. 
Antalet följare i kommunens officiella face-
book-kanal har ökat med närmare 300 under 
året och ett förbättringsarbete av webbplatsen 
stromstad.se har inletts. Samtliga kommunens 
blanketter har kartlagts och en bedömning 
av vilka som är lämpliga att omvandla till 
e-tjänster har gjorts. En förstudie inför ett 
eventuellt införande av en kommunapp för 
bättre medborgardialog har genomförts.

Fokusområden

mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentarmåluppfyllelse

Strömstad kommun ger 
en	god	service	till	invå-
nare	och	näringsliv.

Förändringsarbetet och orga-
nisationsöversynen	med	fokus	
på strategisk ledning och kom-
munstyrelsens egen verksamhet 
ska	vara	slutförd	2016.

Förändringsarbetet	och	organisations-
översynen	avslutades	2016.

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

FOKuSOmRÅdE PROcESSER
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Ekonomisk översikt 
och analys

Årets	resultat	för	kommunen	uppgår	till	37,6	mnkr,	i	jämfö-
relse	med	budget	på	13,5	mnkr.	nämnderna	redovisar	ett	
budgetöverskott	med	8,3	mnkr	och	finansförvaltningen	med	
15,8	mnkr.	skatter	och	generella	statsbidrag	redovisar	ett	
överskott	med	14,2	mnkr.		

Övriga större intäkter som har påverkat resultatet är tillfälligt 
statsbidrag för flyktingmottagning på 10,5 mnkr, statsbidrag 
för ökat bostadsbyggande med 3,4 mnkr samt realisationsvinst 
på grund av ändrad inriktning kapitalplaceringar på 15,2 mnkr. 
Kostnadssidan påverkas av nedskrivning av anläggningstillgångar 
på 1,6 mnkr, advokatkostnader för hamnverksamheten 0,5 mnkr 
samt underhåll av stadshuset med 3,2 mnkr.

Övriga större avvikelser i den löpande verksamheten avser Om-
sorgsnämndens samt Miljö- och byggnämndens överskott som 
beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser. 
Tekniska nämnden har ett överskott som beror på ökade in-
täkter inom hamnverksamheten och parkeringsverksamheten. 
Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott främst inom 
resurscentrum, skolskjutsverksamheten samt gymnasiet.  

Koncernens resultat
Kommunkoncernen omfattar Strömstads kommun samt kom-
munens helägda dotterföretag AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. Under AB 
Strömstadsbyggen ingår dotter-dotterföretagen AB StrömstaNET 
och AB Strömstadsgaragen. 

Det samlade resultatet för koncernen uppgår till 42,1 mnkr, att 
jämföra med budget 20,8 mnkr. Utöver kommunens budget-
överskott redovisar även koncernen AB Strömstadsbyggen ett 
resultat på 4,0 mnkr, vilket huvudsakligen beror på de senaste 
årens nybyggnationer som nu genererar högre hyresintäkter. 
AB Strömstads Lokalers resultat på 2,3 mnkr beror på en god 
uthyrningsnivå samt låg kostnadsnivå. AB Strömstads Badanstalt 
har ett resultat med -1,8 mnkr som beror på kostnader för av-
veckling av spaverksamheten med 0,8 mnkr samt ett underskott 
för badverksamheten.
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Under året har kommunen utbetalat aktieägartillskott på 1,7 
mnkr till AB Strömstads Badanstalt och 2,0 mnkr till AB Ström-
stadsbyggen medan vare sig koncernbidrag eller utdelning har 
aktualiserats inom koncernen. Köp och försäljning inom kommun-
koncernen uppgår till 133,6 mnkr medan fordringar och skulder 
uppgår till 53,4 mnkr. Övriga förpliktelser inom koncernen är kom-
munens borgensåtagande gentemot bolagen på totalt 1 219,7 
mnkr. Detta är fördelat på AB Strömstadsbyggen 815,7 mnkr, AB 
Strömstadslokaler 324 mnkr samt AB StrömstaNET 80 mnkr. 

Koncernens sammanlagda soliditet inklusive pensionsförpliktel-
sen är 15,7 procent. Koncernens totala skulder och eget kapital 
uppgår till 2 262 mnkr. Av dessa består 1 343 mnkr av långfristiga 
skulder, vilka ökade med 48 mnkr sedan föregående år. 

Den ekonomiska utvecklingen i bolagen har varit gynnsam med 
låga räntenivåer och låga vakansgrader. Bedömningen är att 
risken för framtida vakanser är låg och efterfrågan är god under 
överskådlig framtid. Räntesäkringar har gjorts som skyddar mot 
uppåtrörelserna i räntenivåer vilket medför att bolagens ränte-
kostnader inte följer hela vägen ner till nivåerna för rörlig ränta. 
Den självkostnadsbaserade hyressättningen som tillämpas inom 
AB Strömstads Lokaler är känslig för vakanser. För 2017 står 
Badbolaget inför ovisshet beträffande framtida organisation och 
hantering av badanläggningen.

Koncernen ligger högt i riket avseende låneskuld per invånare 
medan kommunen har en motsvarande låg låneskuld. Främsta 
orsaken är att verksamhetsfastigheterna vanligtvis ligger inom 
kommuners egen förvaltning i jämförelse med andra kommuner. 
I Strömstad ligger fastigheterna och lånen i de kommunala bola-
gen. Läs mer om bolagens verksamheter på sidan 47.

Balanskrav
Det lagstadgade balanskravet anger en miniminivå för resultatet 
och innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Vid 
avstämningen ska resultatet justeras för bland annat realisations-
vinster och förändrad diskonteringsränta.  

Kommunen har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000.

Finansiella mål och riktlinjer
Resultatmål

Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande 2,0 
procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämn-
ing, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2016-2019 är 
målet 2,0 procent enligt budget 2016.

Balansmål

Soliditeten exklusive samtliga pensionsförpliktelser får inte un-
derstiga 50,0 procent.

Riktlinjer

Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finan-
siera verksamheten över tiden. Då kommunens ekonomiska 
resultat ligger i nivå med beslutat resultatmål visar det på att 
kommunen inte har ett för högt skatteuttag. Skattesatsen har 
också varit oförändrad de senaste fyra åren. 

Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas 
för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgån-
gar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond 
för strategiska åtgärder. Årets investeringar på 83,2 mnkr och 
ökningen av avsättning till pensionsfond med 7,8 mnkr har under 
året finansierats med egna medel. Från egna medel gjordes 
även 2013 en avsättning på 20 mnkr till framtida investeringar. 
Investeringsfonden består av 8 mnkr och fonden för strategiska 
åtgärder av 5,9 mnkr.

Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undan-
tagsfall, om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar 
återbetalning som möjligt. Kommunen har under 2016 inte 
behövt låna medel till investeringar.

Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksam-
heterna ska till 100 procent täckas inom respektive taxekollektiv, 
samt följa självkostnadsprincipen. Årets totala resultat för de tre 
taxekollektiven är 6,2 mnkr. Avsättning av taxeresultaten görs till 
investeringsfonder som ska finansiera framtida investeringar.

Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den 
allmänna prisutvecklingen. Varje år uppdaterar nämnderna sina 
taxor och avgifter vilket samlas i en Taxe- och avgiftsbilaga som 
beslutas årligen av Kommunfullmäktige i samband med budg-
eten. 

Utifrån ovan kommentarer görs bedömningen att riktlinjerna 
efterlevs.

2010 2013 2014 2015 2016

	 Årets	resultat	 33,7	 12,5	 14,4	 37,6
 Realisationsvinster -2,0 -0,5 0,0 -0,9
 Sänkt diskonteringsränta pensionsskuld 3,1 0,0 0,0 0,0
	 Årets	balanskravsresultat	 34,9	 12,0	 14,4	 36,7

Ekonomisk översikt och analys

	 	 	 utfall

Resultatmål, genomsnitt fyra år bakåt  2,6
Balansmål, soliditet exkl. pensionsskuld  55,0

god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi är i 
balans över tiden och genererar överskott. För att nå överskotts-
målet krävs satsningar för att stimulera tillväxt, i syfte att trygga 
intäkterna, samt ett kontinuerligt arbete med att effektivisera 
verksamheterna.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål ska säkerställa att ekonomin 
och verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hushållning, 
både kort- och långsiktigt. Målen för 2016 uppnås helt eller delvis, 
förutom målet för bygga, bo och miljö samt medarbetarmålet 
som inte uppnås. De finansiella målen uppnås och de finansiella 
riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i balans över tiden och de årliga 
överskotten har värdesäkrat eget kapital. Investeringarna har 
finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts för 
att möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna håller sig 
inom sina ramar, med ett undantag, och arbetar löpande med att 
öka effektiviteten. Fortfarande kvarstår ett behov av att förbättra 
verksamhetsstyrningen och att arbeta mer systematiskt med 
uppföljning och analys. 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är 
jämförelsevis stark. Ett kommunövergripande förändringsarbete 
inleddes under förra året, för att med förstärkt ledning och styr-
ning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans över 
tiden.

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushåll-
ning.
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 Procentuell utjämning 2013 2014 2015 2016

	 skatt	och	kommunal	utjämning	 6,7 5,1 4,1	 8,1
	 Verksamhetens	nettokostnader	 0,2 3,0 3,9	 4,6

skatte-	och	nettokostnadsutveckling

  2013 2014 2015 2016

Investeringsvolym, mnkr 36,2 63,1 58,8 83,2
Självfinansieringsgrad 192 75 76 77

Investeringsverksamheten

 Procent 2013 2014 2015 2016

 Verksamhetens nettokostnader 89,4 93,3 92,9 87,3
 Avskrivningar 4,3 4,1 4,3 4,3
	 nettokostnadsandel	före	finansnetto	 93,7	 97,4	 97,2	 91,6
 Finansnetto 0,5 0,6 0,6 2.9
	 nettokostnadsandel	totalt	 94,2	 98,0	 97,7	 94,5
 Resultatandel 5,8 2,0 2,3 5,5  

nettokostnadsandel	av	skatter,	statsbidrag	och	utjämning

 Procent 2013 2014 2015 2016

Kommunstyrelsen	 3,8	 1,9	 -1,1	 -0,8
Omsorgsnämnden	 -3,6	 -2,1	 -0,5	 0,9
barn-	och	utbildningsnämnden	 0,5	 -0,4	 0,2	 0,8
tekniska	nämnden,	skattefinansierad	 -0,8	 2,5	 4,8	 1,6
Miljö-	och	byggnämnden	 -0,9	 2,6	 0,3	 4,9
summa	nämndverksamhet	 -1,0	 -0,4	 0,2	 0,9
    

budgetföljsamhet	*)

Följsamhet mot budget är ett mått på finansiell kontroll. 
Jämfört med budget redovisade nämnderna ett sammanlagt 
överskott på 8,3 mnkr. Som andel av totala bruttokostnader 
innebär det en budgetavvikelse på plus 0,9 procent. Det är 
främst Miljö-och byggnämnden som har en högre avvikelse 
som beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med både finansiella 
och operativa risker. Inom kommunen hanteras de finan-
siella riskerna enligt finanspolicyn, främst genom avtal med 
tjänsteleverantörer för kapitalförvaltning samt för löpande 
betalningsförmedlingstjänster och koncernkonto. Det senare 
avtalet upphandlades under 2012 och omfattar hela kommun-
koncernen. Vad gäller de kommunala bolagens riskkontroll 
sker rapportering från Strömstadsbyggen och Strömstadsloka-
ler i samband med årsredovisningen. 
Den finansiella riskkontrollen är tillfredsställande. Uppbyggna-
den av ett kommunövergripande och sammanhållet intern-
kontrollsystem pågår. De olika nämnderna har kommit olika 
långt och har därmed olika grad av förbättringspotential innan 
internkontrollen kan sägas vara tillfredsställande.
 

*) Budgetavvikelse i procent av verksamhetens bruttokostnader

Finansiell analys

2010 2013 2014 2015 2016

 Årets resultat i mnkr 33,7 12,5 14,4 37,6
	 i	%	av	skatter	och	utjämning	 5,8 2,0 2,3 5,5
    
 Justerat resultat i mnkr 13,5 2,4 13,9 36,7
	 i	%	av	skatter	och	utjämning	 2,3 0,4 2,2 5,3  
       

Ekonomisk översikt och analys

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna 
som kan finansieras med egna medel, det vill säga kassaflödet som 
återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett värde på 
minst 100 innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket 
stärker det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Den ge-
nomsnittliga självfinansieringsgraden över fyra år uppgår till 105. 
Det innebär att upplåning kan bli aktuellt inom snar framtid då 
stora investeringar är på gång, främst en omfattande utbyggnad av 
reningsverket som kommer att genomföras under de kommande 
åren. 

God ekonomisk hushållning förutsätter ekonomi i balans. Även om 
intäkter och kostnader inte ökar lika mycket årligen så är det viktigt 
av vi följer den genomsnittliga utvecklingen över tiden. Sett över 
perioden ökar intäkterna mer än kostnaderna.

Det justerade resultatet är rensat för balanskravsjusteringar, ex-
ploateringsintäkter samt övriga större jämförelsestörande intäkter 
och kostnader av engångskaraktär. Härmed framträder ett mer 
rättvisande resultat, som indikerar det underliggande verksam-
hetsresultatet. För 2016 års resultat är poster för realisationsvin-
ster justerade. Det är på den nivån som det justerade resultatmå-
let mäts och trots ett mycket lågt justerat resultat som kommunen 
hade 2014 så uppnås resultatmålet över åren 2013-2016.

Nettokostnadsandelen är ett annat sätt att mäta balansen mellan 
intäkter och kostnader. Måttet mäter löpande kostnader inklusive 
finansnetto i förhållande till skatter, statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. 
Generellt anses en total nettokostnadsandel på högst 97-98 pro-
cent innebära en god ekonomisk hushållning, eftersom de flesta 
kommuner klarar att egenfinansiera sina nödvändiga investeringar 
vid den nivån. Den genomsnittliga andelen för kommunen uppgår 
till 96,1 procent över fyra år.

 Procent 2013 2014 2015 2016

Strömstad 21,6 21,8 25,3 28,1
medelvärde samtliga kommuner 3,6 6,5 9,7 
medelvärde kommungrupp 0,6 2,9 7,1 
medelvärde 10 000-14 999 invånare -2,3 0,5 4,1 

Risk och kontroll
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella handlings-
utrymme och visar hur stor del av tillgångarna som har finansie-
rats med egna medel. Strömstad har en stark finansiell ställning i 
jämförelse med många andra kommuner.
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Av totala ansvarsförbindelser på drygt 1,5 miljarder kronor utgör 
borgensförbindelser till de kommunala bolagen 83 procent. 
Strömstad har under hela 2000-talet funnits med bland de tre 
kommunerna i landet med högst borgensåtagande i kronor per in-
vånare. Det beror på att Strömstadbyggen inte använder pantbrev 
som säkerhet utan kommunal borgen. Men det beror även på en 
relativt hög andel kommunala bostäder per invånare, samt att 
bostadsbeståndet är jämförelsevis nytt, med höga tillgångsvärden. 
Någon förändring av situationen bedöms inte under överskådlig 
tid, då det är brist på bostäder och bolaget lånar till nybyggnation 
med kommunal borgen. Sett till nuvarande läge inom fastighets-
marknaden bedöms marknadsvärdet på fastigheterna mer än väl 
överstiga det borgensåtagande som kommunen har.

 mnkr 2013 2014 2015 2016

totala	ansvarsförbindelser,	mnkr	 1	296	 1	391	 1	440	 1	467
 - varav pensionsförpliktelser inom linjen 277 270 255 247
 - varav borgensförbindelser  1 019 1 121 1 185 1 220
 - - varav borgensförbindelser egna bolag 1 019 1 121 1 185 1 220
    
borgensförbindelser,	kr/inv	 	 	 	
Strömstad 81 655 88 297 92 185 93 271
medelvärde kommungrupp 37 460 39 764 40 519 
medelvärde 10 000-14 999 invånare 29 711 31 492 32 697 
medelvärde samtliga kommuner 28 498 29 317 30 933 

ansvarsförbindelser Kommunens pensionsåtagande, som intjänades före år 1998, 
redovisas som ansvarsförbindelse, men bör i praktiken betraktas 
som en skuld. 
Pensionsavsättningen, förmånsbestämd del, har ökat med 22 mnkr, 
49 procent, sedan 2013. En större ökning skedde mellan 2013 och 
2014, som berodde på sänkt diskonteringsränta för framtida pen-
sionsutbetalningar till följd av det långvarigt låga marknadsränte-
läget. Årets ökning på 8 mnkr beror på att allt fler personer tjänar 
över den lönebrytpunkt som gäller för rätten till intjänande av den 
förmånsbestämda delen. 
Det finns inget i antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor 
som avviker från vad som är normalt och som kan leda till bety-
dande ekonomiska konsekvenser.

Ansvarsförbindelse som redovisas utanför balansräkningen uppgår 
till 247 mnkr. Den har minskat de senaste åren.

Den årliga uppräkningen av den del av pensionsförpliktelsen till 
de anställda, som inte upptagits som en skuld, innebär att kom-
munen skjuter kostnaden för framtida pensionsutbetalningar 
framför sig.

Resultatmålet täcker in en del av de stigande kostnaderna, då 
det finns marginal för en viss sänkning av resultatnivån i framti-
den. Därutöver har kommunen avsatt särskilda pensionsmedel 
för att möta en del av utgifterna. I tabellen ovan redovisas 
balansen mellan kommunens samtliga pensionsförpliktelser 
och pensionsmedel per sista december 2016. Vid årsskiftet 
motsvarade bokförda fondvärdet 33,1 procent av den totala 
skulden.

Pensionsportföljens totala marknadsvärde ökade med 4,9 
procent.

Fördelningen mellan tillgångsslagen aktier och räntefonder 
följer de uppsatta riktlinjerna i enlighet med kommunens 
finanspolicy. Det gäller även fördelningen mellan svenska 
och utländska tillgångsslag. Finanspolicyns riktlinjer för etiska 
placeringar uppfylls då kommunen enbart placerar inom etiska 
fonder.

Pensionsförpliktelser

Avsättning

Händelse
Inom linjen Totala pensions-

förpliktelser
Ingående balans 2016 59 231 255 200 314 431

Pensionsutbetalningar -1 640 -10 740 -12 381

Övriga poster 9 438 2 700 12 138

Utgående balans 2016 67 029 247 160 314 188

 mnkr 2013 2014 2015 2016

Avgiftsbestämd del,     
kortfristig skuld 21 23 24 26
Förmånsbestämd del,     
långfristig avsättning 45 56 59 67
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998,    
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen 277 270 255 247
Totalt pensionsåtagande 343 348 339 340
    
         

Pensionsåtagande

Ovan belopp är inklusive löneskatt

Totala pensionsförpliktelser

Räntefonder

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Händelse Aktiefonder Totala pensions-
förpliktelser

Ingående balans 2016 65 207 67 906 22 449 38 125 87 657 106 031
Köp inom portföljen 583  15 617  16 201  
Total värdeförändring 583 1 012 15 617 4 150 16 201 5 162
varav direktavkastning 333  0  333  
direktavkastning i % 0,5%  0,0%  0,4%  
totalavkastning i %   1,5%  10,9%  4,9%
Utgående balans 2016 65 791 68 918 38 067 42 275 103 858 111 192
Återlånade medel*      210 331  
Summa          314 188  

* Återlånade medel avser skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel

Ekonomisk översikt och analys
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Områden (tkr)
Bastekärr 38 134 38 140 6
Brovallen  847 847 0
Hålkedalen 2 325 2 325 0
Övriga 1 210 1 224 15
mark för verksamhet 42 516 42 537 21
   
Canningområdet    11 623 12 454 831
Hjältsgård 0 13 13
Monelid/Seläter   873 873 0
Mällbyhöjd        2 565 2 601 36
Övriga 32 705 673
mark för bostäder 15 093 16 646 1 553
   
bokfört	värde	exploateringsverksamhet	 57	609	 59	183	 1	574	
  

Exploateringsredovisning Bokfört värde
år 2015

Bokfört värde
år 2016

Förändring
netto

ny bostadsförsörjningsplan och utveckling 
av nya stadsdelen på canningområdet har 
fokuserats	inom	mark-	och	exploateringsverk-
samheten	under	2016.

Markanvisningtävling på Canning för bostäder 
och verksamheter hölls under april-juli för Can-
ning. Åtta förslag inkom och Riksbyggens förslag 
med drygt 400 bostäder utsågs under hösten 
som vinnare i tävlingen. Beslutet togs av Kom-
munstyrelsen.

Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning 
antogs av Kommunfullmäktige under hösten. 
Planen redovisar kommande kommunala bo-
stadsprojekt med prioriteringsordning. Utifrån 
prioriterade projekt har tekniska förvaltningen 
under hösten ansökt om planbesked på Mäll-
bydalen södra, som omfattar cirka 100 bostäder, 
främst flerbostadshus samt rad-/parhus.

Detaljplanearbetet på Rådhusberget har påbör-
jats, där ett programsamråd med olika utbygg-
nadsalternativ ställs ut för allmänheten under 
2016/2017.

Exploateringsredovisning

Ekonomisk översikt och analys
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skattefinansierad	verksamhet	(tkr)  
Kommunstyrelse  
Kommunstyrelse  
Ombyggnation Stadshus 14 489 8 333 
Konstnärlig utsmyckning 420 0
IT-verksamheten/Verksamhetssystem 3 598 1 177
S:a Kommunstyrelse 18 507 9 510
Omsorgsnämnd  
Arbetsmiljö/säkerhetsåtgärder/spoldesinf 688 653
S:a Omsorgsnämnd 688 653
Barn- och utbildningsnämd  
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/IT/stab 1 650 1 374
IT-investeringar 2 850 1 958
S:a Barn- o utbildningsnämnd 4 500 3 332
Miljö- och byggnämnd  
Räddningstjänst 8 154 2 802
Miljö, hälsoskydd och bygg 2 158 267
S:a miljö- o byggnämnd 10 312 3 070
Teknisk nämnd  
Hamnar 26 903 13 577
Infrastruktur och allmän renhållning 13 686 6 459
Ombyggnad Lunden 1:2 (Ridklubben) 2 888 1 788
S:a Teknisk nämnd 43 477 21 824
Fastighetsförvärv 0 457
s:a	Fastighetförvärv	 0	 457
S:a Skattefinansierad verksamhet 77 484 38 845
taxefinansierad	verksamhet	(tkr)  
Teknisk nämnd  
Vatten och avlopp  
Vatten- och avlopp Flöghult 7 949 756
Dubbl råvattenledn Blomsholm-Färingen 21 155 1 381
Vatten o avlopp L.a Åseröd 10 486 8 967
Dagvatten Seläter 13 266 3 734
VA Hogdalsnäset Saner Stensvik 10 688 0
Proj VA Öddö (Skeppshället) 16 050 1 168
Utbyggnad av Österröd 73 033 12 694
VA Koster lågreservoar Ekenäs 8 826 4 002
Övrigt Vatten och Avlopp 13 956 7 448
Summa Vatten och Avlopp 175 409 40 150
Avfallshantering 12 159 4 218
Summa Avfallshantering 12 159 4 218
S:a Taxefinansierad verksamhet 187 568 44 368
Summa Investeringsredovisning 265 052 83 213
Markförsäljningar  -395
Försäljning inventarier  -475
summa	försäljning	av	anläggningstillgångar	 	 -870
netto	anskaffade/försålda	anläggningstillgångar	 	 82	343

Investeringsredovisning Total budget
år 2016

Investeringar
år 2016

Årets	investeringar	uppgick	till	83,2	mnkr,	att	
jämföra	med	budget	på	265,0	mnkr.	

Inom kommunstyrelsen är den största posten 
renovering av stadshuset. Övriga investeringar 
avser IT-verksamheten samt utveckling av verk-
samhetssystem.

Barn- och utbildningsnämndens största inves-
teringar har varit digitala lärverktyg (iPads och 
bärbara datorer) till skola och förskola samt 
möbler och inventarier.

Arbete med skalskydd på gymnasieskolan på-
börjades under hösten och kommer att avslutas 
under 2017.

Omsorgsnämndens investeringsmedel för spol-
desinfektor och kostnader för ombyggnad med 
anledning av flytt av korttidsverksamheten har 
använts enligt plan.

Inom Miljö- och byggnämnden har räddnings-
tjänstens nya släck- och räddningsbil levererats 
och investering i nytt räddningsmaterial har 
genomförts. Nämnden har vidare slutfört inves-
teringar i kartsystemet Geosecma samt påbörjat 
införandet av nytt ärendehanteringssystem.

Årets större investeringar inom tekniska förvalt-
ningen har varit trossbrygga/fender i färjelä-
gen, tryckbank i färjelägen, färdigställande av 
ombyggnad av ridhuset på Lunden, utbyte av 
småbåtsbryggor samt bullerplank.

Större projekt tillhörande taxefinansierad verk-
samhet inom VA är Österröd reningsverk, VA 
Lilla Åseröd, dagvatten Seläter samt reinveste-
ringar i avloppsledningar.

Inom avfallsverksamheten har utbyte skett av 
sopfordon samt nyinvestering av mindre sop-
fordon och lätt lastbil. Investering har skett av 
GPS-utrustning i samtliga sopfordon.

Investeringsredovisning 2016
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Visionen	om	hållbar	utveckling	handlar	att	ta	ett	helhetsgrepp	på	samhällets	centrala	utmaningar	med	ett	långsiktigt	
perspektiv.	Kommunens	hållbarhetsredovisning	beskriver	lokala	utmaningar	och	insatser	i	fråga	om	ekologisk	och	social	
hållbarhet 1.	den	tredje	dimensionen,	ekonomisk	hållbarhet,	beskrivs	i	föregående	kapitel.

Strömstads kommuns folkhälsoarbete 2016 har utgått från 
Folkhälsoplan 2016-2019, framtagen av Folkhälsorådet. Det 
övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolk-
ningen. Barn- och unga har varit en prioriterad målgrupp. Jäm-
lika och jämställda livsvillkor, psykisk hälsa och goda levnadsva-
nor var viktiga insatsområden 2016. För miljöarbetet är målet 
om att bli en fossiloberoende kommun 2030 vägledande.

Bokslut folkhälsa – insatser 2016
Folkhälsan kan främjas genom insatser i alla kommunens 
verksamheter. Folkhälsostrateg och en drogförebyggande 
samordnare ger stöd i arbetet. Bland annat genom informa-
tion om folkhälsa och folkhälsans betydelse liksom genom att 
ge råd om hur folkhälso- och barnperspektiv kan integreras 
i alla nämnders och förvaltningars verksamhet. Exempel på 
konkreta insatser som genomförts under 2016 med sikte på 
god folkhälsa är:

Kompetensutbildning
Under året hölls en kompetensutbildning för personal inom 
förskola, skola, socialtjänst och BUP i betydelsen av tidig an-
knytningen för barn. Folkhälsorådet stöttade även gymnasiets 
temaarbete under vårterminen: ”Från ohälsa till hälsa”. 

Strömstad överens
Under 2016 etablerades visionen ”Strömstad överens”, en 
överenskommelse med föräldragrupper, skola och föreningar 
om att ingen under 18 år ska få tillgång till alkohol. Årliga drog-
vaneundersökningar och tydlig föräldrainformation är viktiga 
verktyg för att nå målet. 

integration	och	nytt	utegym
Folkhälsan har även stöttat flera insatser med fokus på integra-
tion, som Global café och Kulturhäng. Det nya utomhusgym-
met på Kärleksudden som stod klart under sommaren och 
Hälsans stig som rustats upp med nya skyltar, är exempel på 
insatser för ökad fysisk aktivitet. Seniorhälsans dag genom-
fördes i september i samverkan med studieförbund och 
pensionärsföreningar. Totalt har Folkhälsorådet beviljat 20 
ansökningar och fördelat 630 000 kr till utvecklingsarbete 
inom folkhälsa

trygghetsenkät	och	medborgarlöften
Ny kunskap inom det brottsförebyggande arbetet tillsammans 
med medborgarnas svar på årets trygghetsenkät ligger till 
grund för de medborgarlöften som polis och kommun givit 
inför 2017. Trygghetsenkäten beskriver invånarnas upplevda 
trygghet. Under året har även en kartläggning av psykisk 
ohälsa utförts. 

Folkhälsa – fakta
Skillnaderna i folkhälsa mellan invånarna i Strömstad kommun, 
riket och övriga länet är inte stora. Men det finns tendenser som 
är viktiga att beakta. Hit hör den sjunkande andelen elever som 
fullföljer sina studier. Inte minst eftersom det finns ett samband 
mellan utbildningsnivå och hälsa.

Jämlikhet i lön 
Statistik för inkomster i Strömstads kommun visar på skillnader 
mellan kvinnor och män. Strömstads kommun har lägre skillnad 
mellan kvinnor och män än näraliggande kommuner. 
(Källa: SCB)

1Redovisningen fokuserar ett urval av de nyckeltal för uppföljning av hållbar utveckling på lokal nivå som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) anvisar. Hänsyn har tagits till 
frågor som är väsentliga för Strömstads kommun utifrån lokala utmaningar och uppsatta mål. Merparten av data kommer från statistikdatabasen Colada, men även från egna mätningar.
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Hållbarhetsredovisning

utbildningsnivå
Utbildningsnivå påverkar individens möjligheter till egna val av 
livsstil och arbete. Utbildningsnivån ökar långsamt i Strömstad 
liksom i resten av riket. Nivån är förhållandevis låg jämfört med 
riket, men ungefär i nivå med kommunerna i norra Bohuslän. 
Kvinnor i Strömstad har högre utbildningsnivå än män. 
(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Ohälsotal
Ohälsotalet* i Strömstad har sjunkit sedan 2014 och ligger nu 
något under rikets. I jämförelse med länet ligger Strömstad lågt. 
Ohälsotalet för unga vuxna (20-29 år) i Strömstad ökade fram till 
2014, men ligger lägre än såväl riket som övriga länet. Kvinnor har 
generellt högre ohälsotal än män. 
(Källa: Försäkringskassan)

*utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuker-
sättning/aktivitetsersättning

Psykisk hälsa 

Den nationella folkhälsoenkäten från 2015 visar att 15 procent av 
kvinnorna i Strömstad och 11 procent av männen upplever ned-
satt psykiskt välbefinnande. Motsvarande siffror för 2011 var 16 
procent för kvinnorna och 14 procent för männen. Jämfört med 
Västra götalandsregionen är det lägre siffror än genomsnittet. 
Enligt Folkhälsoinstitutet är psykisk ohälsa den största folkhälsout-
maningen under de kommande åren. Trenden är att den psykiska 
ohälsan ökar, främst hos flickor i åldern 16-29 år.

Övervikt och fetma

Övervikt och fetma är ett problem både bland barn och vuxna. I 
Strömstads kommun har 32 procent av kvinnorna och 45 procent 
av männen övervikt. Jämfört  med riket är motsvarande siffror för 
övervikt 29 procent hos kvinnor och 42 procent hos män. Bland 
barn i åk 4 har totalt 20 procent övervikt och 7 procent fetma. 
Sedan 2010 har andelen barn med övervikt och fetma pendlat 
mellan 25-30 procent. I riket är det  25 procent barn och unga 
som är överviktiga.

(Källa: Skolhälsovård Strömstad, Nationella folkhälsoenkäten)
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Ett aktivt arbete med miljö, klimat och energi är nödvändigt för 
att möta klimat- och miljöförändringarna. Exempel på viktiga 
åtgärder enligt inriktningsdokumentet ”Mål och Budget 2016” 
är: minska elanvändningen, stimulera produktion av förnyelsebar 
energi, satsa på infrastruktur för effektivare transporter, fysiskt 
planera för hållbara strukturer och inte minst att öka människors 
kunskap om dessa frågor. Exempel på insatser för en bättre miljö 
under året är:

Kunskapsuppbyggnad

Ekoparken har även i år varit väl nyttjad av skolklasser från 
både Strömstad och andra kommuner. Besökssiffran 2016 är 
drygt 3200 och det har i perioder varit fullbokat. Utställningar, 
visningar, föredrag och exkursioner med utgångspunkt i 
Ekoparkens verksamhet har behandlat en rad olika teman 
såsom allemansrätt, energi och klimat, livsmedel, fotosyntes, 
återvinning, vatten och avlopp, fåglar, blommor, småkryp, 
bin, geologi, ekosystemtjänster, lokalt miljöarbete, historiska 
tillbakablickar med mera.

Energi och klimatrådgivning

Allmänhet, småföretag och organisationer har under 2016 
kostnadsfritt kunnat använda kommunens energi- och 
klimatrådgivare för information och råd om alltifrån solenergi 
och energieffektivisering till olika investeringsbidrag. Statligt stöd 
utgår för kommunal energirådgivning. Sedan hösten 2016 har 
rådgivaren varit baserad i Kommuncenter i Strömstads stadshus.

gröna mötesplatser

I samarbetsgruppen för evenemang  ”Gröna mötesplatser” 
samverkar kommunen tillsammans med Sven Loven centrum för 
marina vetenskaper, Naturum Kosterhavet och Studieförbundet 
Vuxenskolan. Exempel på arrangemang under året: Främmande 
arter i havet, Kreativt återbruk, Nakensnäckor, Grodsafari, 
Sandödlesafari, Släktforskning, Guidning på Rossö, Hur rädda 
kusten från igenväxning, Sill samt Fairtrade-kollektiv i Peru.

Strömstad in light

Den 5 november 2016 deltog Strömstads kommun som 
medarrangör i ”Strömstad in light”, ett evenemang för invånare 
och andra intresserade som vill inspireras och lära sig mer 
om hållbar utveckling. Tema var ”Bilen, biffen, bostaden och 
börsen”, områden där vi påverkar miljön genom vår livsstil. 
Föreläsningar varvades med utställningar, kvällen gav också 
tillfälle medborgardialog, bland annat om trygghet och säkerhet. 
Ett stort antal utställare och besökare kom och många gav en 
mycket positiv respons. 

medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Under 2016 gick Strömstad med i  kommunnätverket Sveriges 
Ekokommuner (Sekom) som en av hundratalet medlemmar. 
Nätverket erbjuder utbildning, samarbeten och gemensamma 
nyckeltal för uppföljning av respektive kommuns miljöarbete. 
Under det första året har Strömstad kommun deltagit på 
nätverkets årsmöte och även tagit emot besök av Sekoms 
ordföranden. Vi redovisade under året statistik på den elva 
nyckeltal som nätverket använder för att beskriva kommunernas 
miljöarbete.

Hållbarhetsredovisning

miljöbokslut – insatser 2016
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Energianvändning i bostäder och lokaler

Fokus på energieffektivisering i kommunala bostäder och lokaler 
består och energiförbrukningen per kvadratmeter fortsätter 
att minska. År 2016 är den 83 kWh/m2 (A temp). Nyproduce-
rade lägenheter under året har en förbrukning på 40 kWh/ m2, 
dessa nybyggda lägenheter bidrar till minskningen. Den totala 
elförbrukningen i kommunala bostäder och lokaler uppgick 2016 
till 18 400 MWh, även i år har det kommunala bostadsbolaget 
enbart köpt in el från förnybara källor vilket är en viktig del i att 
vara fossiloberoende. 

Målet är att inga kommunala fastigheter ska ha olja som värme-
källa. Till fastigheter som fortfarande har olja som uppvärmnings-
källa hör TP-centralen vid brandstationen samt skolorna i Skee, 
Tjärnö och Rossö. Fler oljepannor finns, men används enbart 
som spetsvärme till värmepumpar riktigt kalla dagar. Denna 
förbrukning står för knappt 20 procent av den totala oljeförbruk-
ningen på 126 m2. 
Under hösten har ett seminarium om vindkraftsutbyggnad hållits 
med politiker och tjänstemän med syftet att öka produktionen av 
vindkraft.

Transporter och typ av fordon

I den kommunala organisationens fordonspark fanns under året 
113 fordon (tjänstefordon av typen personbil eller lätt lastbil, 
arbetsfordon är inte medräknade). Antalet körda mil med tjäns-
tefordon under året var totalt 182 000 mil. Det sträckor som körs 
med privat bil i tjänsten omfattas inte, men utgör en inte helt 
försumlig del av förbrukningen vid resor i tjänsten. Jämfört med 
förra årets resultat har miltalet ökat. 

I huvudsak används fordon med diesel och bensindrift. Cirka 15 
procent av fordonen kan drivas med el eller etanol (E85), dessa 
kategorier betecknas båda som fossilfria och målet är att samt-
liga fordon ska köras på förnybara drivmedel eller el. Under året 
togs beslut om en utbytestakt motsvarande 30 fordon under tre 
år (gasdrift). De allra flesta fordon har fått elektronisk körjournal 

för att underlätta uppföljning av resestatistik. Flera elcyklar har 
införskaffats under året. AB Strömstadsbyggen och Strömstads-
lokaler AB tog under året beslut om att under 2017 skaffa en 
eller flera elbilar för tjänsteresor, idag finns totalt ett 15-tal bilar 
i verksamheten.

miljöpåverkan – fakta
Statistik från lokala källor rapporterad till Sekom visar Strömstads 
värden i jämförelse med genomsnittskommunen i Sekoms data-
bas. Siffrorna avser år 2015 då värden ännu inte sammanställts 
för 2016.
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belopp	i	tkr	 utfall	 budget	 budgetavvikelse
Kommunfullmäktige 2 800 2 816 16
Kommunstyrelse 2 438 2 274 -164
Kommunledning 6 952 5 765 -1 187
Utvecklingsavdelning 6 147 6 750 603
Kultur och fritid 12 344 11 340 -1 004
Kommunikationsavdelning 7 984 8 379 395
Vaktmästeri och gemensam service 1 366 1 461 95
HR-avdelning 6 541 6 625 84
Ekonomiavdelning 8 592 8 830 238
IT-avdelning och växel 13 591 13 900 309
Summa 68 755 68 140 -615

nettokostnaderKOmmunSTyRElSEn

Kommunstyrelsen
Ordförande		Peter	dafteryd
Förvaltningschef  maria Reinholdsson

Kommunstyrelsen	är	kommunens	strategiska	ledning.	Ansvarsområden	är	näringslivs-
utveckling,	översiktlig	planering,	kultur-	och	fritid,	folkhälsosamordning,	kollektivtrafik,	
kommunikation	samt	stöd	och	service	inom	ekonomi,	it	och	personal.

Ekonomiskt resultat för 2016
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,6 
mnkr. Underskottet beror dels på användningen 
av externa konsulter på kommunledningsnivå 
under året, dels på underskott inom kultur- och 
fritidsverksamheten. Konsultstödet har använts för 
att påskynda införandet av den nya organisationen 
samt för att genomlysa och förbättra administra-
tiva processer. Dessa uppdrag avslutades i slutet 
av 2016.

Underskottet inom kultur- och fritidsverksamheten 
hänförs till Aktivitetshallen där intäkterna inte når 
budgeterad nivå. Detta är en utmaning som måste 
beaktas under 2017 då många avtal som berör 
driften av verksamheten går ut.

Ett större budgetöverskott återfinns inom utveck-
lingsavdelningen och kan hänföras till att konsulter 
inte använts inom översiktsplaneringen i den nivå 
som budgeterats. I övrigt visar verksamheten 
mestadels mindre, positiva avvikelser mot budget. 
Dessa hänger samman med införandet av den nya 
organisationen, sjukskrivningar och personalom-
sättning.

Omorganisation	genomförd
Den omorganisation av Kommunledningsförvalt-
ningen som beslutades 2015 har genomförts un-
der 2016. Den tidigare administrativa avdelningen 
har omvandlats till en kommunikationsavdelning, 
strateger inom olika områden har samlats i en ut-
vecklingsavdelning och myndighetens personalav-
delning är numera en HR-avdelning med kapacitet 
att hantera dagens kommunrelaterade, komplexa 

arbetsgivarfrågor. Året har präglats av arbete för 
att etablera nya samarbetsformer internt och mot 
externa intressenter. Service och tillgänglighet för 
invånarna har varit högt prioriterat. Kommunens 
tidigare växelfunktion ersattes under året av 
ett Kommuncenter med förhöjd servicenivå till 
invånare och företag. Nya interna mål med tydlig 
bäring på service och kvalitet har tagits fram

måluppfyllelse
Kommunstyrelsen står som ansvarig helt eller 
delvis inom flertalet fokusområden och i detta 
avsnitt ges korta kommentarer till måluppfyllelsen. 
Utvecklingen går åt rätt håll inom flera målområ-
den även om inte alla mål kunnat nås under året. 
Antalet borätter har inte nått målnivån, även om 
statistiken visar att det byggs mer i Strömstads 
kommun än i andra kommuner i jämförbar storlek. 
Förutsättningar för kulturhus finns genom förhyr-
ningen av Skagerack, etablering i egentlig mening 
sker dock först under 2017.

Målen om korttidsplatser för vårdbehövande 
samt nytt särskilt boende är uppnådda. Det gäller 
även målen om revidering av Centrumplanen 
samt arbete för säker cykeltrafik genom centrum. 
Byggnationen av ny förskola i Skee har inte hållit 
tidsplanen då bygglovet överklagats, målet om 
strategisk planering av förskoleplatser är därmed 
inte uppnått. Ett näringslivsråd har däremot 
bildats i enlighet med målsättning för året. Andra 
mål som helt eller delvis uppnåtts är etablering av 
ett kundcenter, god ekonomisk hushållning samt 
utökad service till näringslivet. 

Redovisning nämnder
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belopp	i	tkr	 utfall	 budget	 budgetavvikelse

Gemensam administration  8 338 8 290 -48
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg 40 116 40 907 791
Stöd och service 45 792 44 766 -1 026
Vård och omsorg  138 781 142 109 3 328
Summa 233 027 236 072 3 045

nettokostnaderOmSORgSnämnd
Omsorgsnämnden
Ordförande anna-lena carlsson
Förvaltningschef monica Birgersson

Omsorgsnämnden	ansvarar	för	att	ge	strömstads	invånare	social	omsorg.	Verksamheten	omfattar	
äldreomsorg,	omsorg	om	funktionsnedsatta	samt	individ-	och	familjeomsorg.	nämnden	ansvarar	
också	för	mottagandet	av	ensamkommande	flyktingbarn-	och	ungdomar,	konsumentrådgivning	och	
bostadsanpassning

Ekonomiskt resultat för 2016
Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 
3,0 mnkr. Avvikelsen beror till viss del på rekryte-
ringssvårigheter främst gällande socialsekreterare 
och chefer på olika nivåer. Detta reduceras till en 
del av konsultkostnader. Det pågående arbetet 
med styrning och ledning har bidragit till en bättre 
budgetföljsamhet. Även den försenade uppstarten 
av korttidsboendet och lägre kostnader än förväntat 
för bostadsanpassning, bidrar till plusavvikelsen. 
I resultatet ingår även negativa avvikelser när det 
gäller personlig assistans, försörjningsstöd och 
blockförhyrningarna, till stor del beroende på ökat 
antal outhyrda platser på särskilda boenden. Under 
året har ett arbete pågått med att förändra och 
anpassa det lokala kollektivavtalet till en modell 
med fokus på rätt till heltid, vilket förväntas ge en 
effektivisering av personalkostnaderna främst inom 
verksamheterna inom Vård och Omsorg.

Året har handlat mycket om ensamkommande barn, 
kommunanvisade flyktingar och verksamheterna 
knutna till de målgrupperna. Förvaltningen har tagit 
över rapportering/administration av eftersökning av 
medel från migrationsverket för våra nyanlända. Det 
har varit hög arbetsbelastning, många nya lagar och 
direktiv som gjort det nödvändigt att strukturera 
upp arbetet och ställa om verksamheter på kort och 
längre sikt.                   

Arbetet med att förtydliga rutiner och strukturer 
inom stöd och service efter omorganisationen 2014 
har fortsatt under året. 

Förvaltningsövergripande händelser 
Arbetet med att ta hand om ensamkommande 
barn, kommunanvisade flyktingar och verksamheter 

knutna till de målgrupperna har pågått under hela 
året. Rekrytering av nya medarbetare har präglat 
förvaltningen mycket under året då det tillsatts 
förvaltningschef, verksamhets- och enhetschefer, 
nämndsekreterare och ett flertal handläggare. 

Implementering av Vision 2030 med målarbete har 
påbörjats kopplat till det arbete kring styrning och 
ledning som startade under hösten. Här ligger fokus 
på ledarskap, struktur och kvalitet.

Utbildning i ekonomi har genomförts för verksam-
hets-/enhetschefer och administrativ personal. 
Inventering och redovisning av verksamhetens be-
hov av förändrade lokaler med hänsyn tagen till nya 
målgrupper har gjorts. Det omfattar säkerställning 
av lokalernas utformning, utifrån den arbetsmiljö-
lagstiftning som finns. 

måluppfyllelse
Flera av de uppsatta målen är uppfyllda under 2016.
- Korttidsplatser är etablerade i sjukhusets lokaler.
- Förslag på område för placering av ett nytt särskilt
 boende är framtaget
- Målet om genomförandeplaner för biståndsbe-
 dömda personer är uppnått.
- Inom fokusområdet medarbetare är bedömningen
 att målen är delvis uppfyllda.
- Målet om en ekonomi i balans är uppnått
- Målet om nöjda brukare är uppnått
Strömstad visar på goda resultat i nationella brukar-
undersökningen när det gäller nöjdhet både inom 
särskilt boende och hemtjänst.
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belopp	i	tkr	 utfall	 budget	 budgetavvikelse

Biblioteksverksamhet 5 478 5 473 -5
Kulturskolan 2 771 2 963 192
Förvaltningsgemensam verksamhet 10 600 10 897 297
Särskola/Särvux 6 842 7 395 553
Måltidsverksamheten 32 238 29 700 -2 538
Städverksamheten 9 774 9 876 102
Skolskjuts 8 929 9 700 771
Grundskola/Förskoleklass 99 205 98 017 -1 188
Resurscentrum 16 070 18 458 2 388
Gymnasium 39 001 39 657 656
Kommunal vuxenutbildning 6 056 6 229 173
Förskole- och fritidsverksamhet 78 141 78 438 297
Förändring semesterlöneskuld -186 0 186
Lägre arbetsgivaravgift för unga och äldre -969 0 969
Summa 313 950 316 803 2 853

nettokostnaderBaRn OcH uTBIldnIngSnämnd
Barn och utbildningsnämnden
Ordförande	Kerstin	Karlsson
Förvaltningschef annelie gollungberg

barn-	och	utbildningsnämnden	ansvarar	för	förskola,	annan	pedagogisk	verksamhet,	
fritidshem,	förskoleklass	och	grundskola,	grundsärskola,	gymnasiesärskola,	gymnasie-
skola,	särskild	utbildning	för	vuxna,	vuxenutbildning,	resurscentrum,	kulturskola,	kom-
munernas	gemensamma	måltid-	och	städenhet,	skolskjutsar	samt	bibliotek.

Ekonomiskt resultat 2016
Barn- och utbildningsnämnden visar ett över-
skott Barn- och utbildningsnämnden visar ett 
överskott jämfört med budget för 2016 med 2,9 
mnkr. Budgetavvikelsen motsvarar 0,9 procent 
av nettobudgeten. Överskottet är främst en 
följd av att vakanta tjänster inom Resurscen-
trum inte kunnat tillsättas under första halvåret. 
Dessa tjänster är numera tillsatta vilket innebär 
att 2016 års överskott kan anses som tillfälligt.
Semesterlöneskuldsförändringen och utfallet 
av lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre 
utgör 1,2 mnkr av överskottet. 
Trots att barn- och utbildningsnämndens totala 
resultat är positivt jämfört med budget finns 
budgetavvikelser som både är positiva och ne-
gativa inom verksamheterna. De största positiva 
avvikelserna finns inom Resurscentrum, skol-
skjutsverksamheten samt gymnasiet. Negativa 
budgetavvikelser finns inom måltidsverksamhe-
ten samt inom grundskoleverksamheten. 

nettokostnads-	och	personalekonomisk	
utveckling 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
för 2016 uppgick till 313,9 mnkr att jämföra 
med nettobudgeten på 316,8 mnkr. 

Nettokostnaderna har ökat med 9,5 mnkr eller 
cirka 3,1 procent mellan 2015 och 2016. För-
utom lönekostnadsökningarna som uppgår till 
cirka 5,9 mnkr så är nettokostnadsökningen ett 
resultat av volymökningar i verksamheterna. 

Till följd av volymökningar har antalet anställda 
under 2016 ökat från 576 till 588 st. 

måluppfyllelse
Verksamheten har utvecklats mot uppsatta mål, 
men ambitionsnivån för 2016 har i några fall 
inte kunnat nås fullt ut. 

Platsgarantin inom förskolan har kunnat hållas, 
samtliga barn har under 2016 placerats inom 
fyra månader. Kommunfullmäktiges mål om att 
öka andelen ekologiska livsmedel till 27 procent 
har inte uppnåtts, andelen för 2016 landade på 
25,18 procent. Resultatet är dock en markant 
ökning från 2015 års nivå – 19,11 procent. 

Kommunfullmäktiges mål om projektering och 
byggstart av ny förskola i Skee 2016 har inte 
kunnat uppnås på grund av att bygglovet över-
klagats. Likaså har målet om en ny förskola på 
Mellegården 2016 inte uppnåtts. Däremot har 
byggnationen av nya klassrum på Bojarskolan 
genomförts.



44

belopp	i	tkr	 utfall	 budget	 budgetavvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen 3 452 3 592 140
Planering, granskning, mätning 2 599 3 248 649
Miljö- och hälsoskydd 3 059 3 228 169
Räddningstjänst 14 611 15 120 509
Bygg 2 196 2 522 326
Förändring semesterlöneskuld -215 0 215
Summa 25 702 27 710 2 008

nettokostnaderMiljö-	Och	byggnäMndEn

miljö- och byggnämnden
Ordförande Bengt Bivrin  
Förvaltningschef michael Olsson

Miljö-	och	byggnämnden	ansvarar	för	kommunens	arbete	med		fysisk	planering,	prövning	och	tillsyn	
inom	plan-	och	byggområdet	samt	inom	miljö-	och	hälsoskyddsområdet.		nämnden	ansvarar	även	för	
kommunens övergripande naturvårdsarbete och räddningstjänst

Ekonomiskt resultat 2016
Miljö- och byggnämndens resultat för 2016 visar 
ett överskott om knappt 2,1 mnkr jämfört med 
budget. Nämndens nettokostnader är endast 450 
tkr högre än 2015, jämfört med en budgeterad net-
tokostnadsökning om 2,3 mnkr. Det positiva resul-
tatet och den begränsade nettokostnadsökningen 
beror uteslutande på att personalkostnaderna 
varit lägre än förväntat. Anledningen har varit hög 
personalomsättning samt vakanser inom samtliga 
verksamheter. 

Plan- och byggavdelningens samlade resultat 
(Planering, granskning och mätning samt Bygg) 
visar en positiv avvikelse om 975 tkr vilket förklaras 
av lägre kostnader för personal under året (1 500 
tkr). Resultatet är lägre än personalkostnadsav-
vikelsen vilket beror på mindre intäkter i plan- och 
mätverksamheterna samt högre övriga kostnader 
i bygglovsverksamheten. De övriga kostnaderna är 
höga då byggverksamheten kompenserat vakanser 
i personalgruppen med konsultstöd. 

Trots personalsituationen har byggverksamhetens 
intäkter nått budgeterad nivå vilket förklaras av att 
ett antal större bygglov hanterats under året. Av 
byggverksamhetens resultat framgår att intäkterna 
från åtta större bygglov och en byggsanktionsavgift 
står för cirka 30 procent av verksamhetens samlade 
intäkter under 2016 (under året fattades totalt 253 
bygglovsbeslut).

Räddningstjänstens positiva resultat om 509 tkr 
beror på högre intäkter än budgeterat samt lägre 
kapitalkostnader. Antalet utryckningar under året 
har varit 422, vilket kan jämföras med de 320 
larm som budgeten baseras på. Det större antalet 

utryckningar samt ett stort behov av vikarier i del-
tidsverksamheten har bidragit till verksamhetens 
höga personalkostnader.

måluppfyllelse
Av nämndens 17 mål har sex till fullo uppnåtts. 
Situationen med hög personalomsättning samt 
vakanser i flera av verksamheterna innebär att det 
varit svårt att hinna med att genomföra allt som 
planerats under året. Dessutom har omgivande 
faktorer påverkat möjligheten att nå flera av målen. 
Bland annat avvaktar verksamheten resultatet av 
markanvisningen på Canning innan detaljplanen för 
området kan antas. Trots den låga måluppfyllelsen 
har kvalitet och effektivitet i verksamheten stärkts 
under året. Exempelvis har handläggningstiden 
för bygglov varit runt fem veckor 2016 (att jämföra 
med lagstiftningens krav på 10 veckors handlägg-
ningstid). 

Nämndens högst prioriterade mål om att skapa 200 
nya byggrätter under året har inte uppnåtts. Under 
året har nämnden antagit sju detaljplaner som 
tillsammans möjliggör 88 bostäder, förhandsbesked 
om tolv enbostadshus samt tio till tolv boenden i 
paviljong. Tillsammans ger detta 112 nya byggrät-
ter. Vidare har nämnden fattat 253 bygglovsbeslut 
under året vilket givit 159 nya bostäder fördelade 
mellan 93 lägenheter, 41 enbostadshus samt 25 
fritidshus.
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belopp	i	tkr	 utfall	 budget	 budgetavvikelse

Teknisk nämnd o förvaltning 3 842 3366 -476
Gatuverksamhet inkl näsinge flygfält 14 837 15 144 307
Allmän platsmark 3 914 3 420 -494
Sidoordnad verksamhet 751 611 -140
Förrådsverksamhet 1 802 2 047 245
Allmän markreserv 1 278 1 333 55
Allmän renhållning 2 064 2 757 693
Hamnverksamhet -17 828 -17 031 797
skattefinansierad	verksamhet	 10	660	 11	647	 987

nettokostnaderTEKnISKa nämndEnTekniska nämnden
Ordförande Åsa Torstensson
Förvaltningschef	Roland	Kindslätt

tekniska	nämnden	ansvarar	för	kommunens	gatu-	och	vägunderhållning,	parker	natur-	och	
grönområden,	kommunens	skogs-	och	markinnehav,	fastigheter	som	inte	förvaltas	av	annan	
nämnd	eller	bolag,	kommunens	hamnverksamhet,	näsinge	flygplats	samt	det	lokala	trafiksäk-
erhetsarbetet.	nämnden	ansvarar	även	för	de	avgiftsfinansierade	verksamheterna	vatten-	och	
avloppsförsörjning,	hantering	av	avfall	samt	fjärrvärmeverk.

Ekonomiskt resultat 2016 
skattefinansierad	verksamhet
Årets nettoöverskott är 1,0 mnkr bättre än 
budget. Verksamhetens totala intäkter uppgår 
till 51,9 mnkr jämfört med budgeterade intäkter 
om 48,9 mnkr, vilket ger en ökning med 3,0 
mnkr. Merparten av intäktsökningen avser 
intäkter ifrån hamnverksamheten (2,4 mnkr) 
samt intäkter från parkeringsverksamheten (1,0 
mnkr). 

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 62,5 
mnkr jämfört med budgeterade kostnader om 
60,5 mnkr, vilket ger en ökning med 2,0 mnkr. 
Merparten av kostnadsökningen beror på ökade 
kostnader för hamnverksamheten (1,2 mnkr) 
samt ökade kostnader för vägunderunderhåll 
(0,8 mnkr) som avser påbörjan av asfalterings-
arbete på Prästängsvägen. 

Nettoresultat för hamnverksamheten om 0,8 
mnkr avser ökade intäkter för hamnverksam-
heten med 2,4 mnkr (varav färjeintäkter om 
2,0 mnkr) samt ökade underhållskostnader för 
erosionsskyddet med 1,6 mnkr. Utvecklingen 
av resandet i färjetrafiken har ökat i större 
omfattning av vad som antogs i budgeten för 
2016. Avseende kostnadsökningen för hamn-
verksamheten har det även under 2016 pågått 

stora underhållsarbeten på erosionsskyddet för 
hamnen. Dessutom har det tillkommit kostna-
der för mottagande av farligt avfall från färjorna 
med 700 tkr som inte var budgeterat 2016. 

Juristkostnader i färjeläget har finansierats i 
finansförvaltningen med 513 tkr på samma sätt 
som under 2015.

måluppfyllelse
Uppföljningen av målen visar att många är 
uppfyllda helt eller delvis.

Inom fokusområdena uppleva och göra samt 
näringsliv och arbete är målen helt uppfyllda.
Hit hör etablering av utomhusgym, tillgång till 
parkering, parker och renhållning under WOC 
samt tillgång till tomtmark för industri.

För fokusområdet trafik och infrastruktur har 
den så kallade centrumplanen reviderats och 
arbetet med trafiksäkerhetslösningar är på-
började. Inom området bygga, bo och miljö är 
både avfallsplan och VA-försörjningsplan klara. 
Laddplan, tankställe för biogas samt mål om 
planering av småhustomter är inte genomförda.
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Vatten-	och	Avloppsverksamheten,	+	3,5	mnkr
Sanering i ledningsnätet följer underhållsplanen 
och utgör 8,3 mnkr 2016, vilket har gjorts i egen 
regi. P.g.a. dagens ränteläge har ingen kompensa-
tion för räntor gjorts, varken på intäkts- eller kost-
nadssidan. Detta medför lägre intäkter med 1,0 
mnkr. Räntekostnaden för verksamhetens anlägg-
ningar uppgår till 1,4 mnkr. 

Verksamhetens överskott fonderar resultatet i in-
vesteringsfond och som ska medfinansiera de när-
maste årens höga investeringstakt.  Detta ska ge en 
jämnare taxeutveckling över de kommande åren, 
vilket gynnar kollektivet. Investeringsfonden för 
verksamheten uppgår till 8,2 mnkr.

Avfallsverksamheten,	+	2,4	mnkr
Transporter av deponi och brännbart avfall har 
skett med större fordon, vilket har medfört mindre 
transporter och därmed lägre kostnader.

Avfallsplan har antagits i Tekniska nämnden och 
ligger för beslut i Kommunfullmäktige. 

Sophantering i samband med VM i orientering har 
tagit extra resurser i fråga om bemanning och kost-
nader. 

Navigationssystem till sopfordonen har installerats 
för att få en direkt koppling till befintligt fakture-
ringssystem. 

Nytt avtal för transport och avyttrande av metall 
har tecknats HA Transport och Norsk Gjennvin-
ning, vilket har genererat högre intäkter. 

Årlig miljörevision har genomförts på Österröds 
ÅVC med gott resultat.

Resultatet har överförts till investeringsfonden 
för att delvis finansiera kommande investeringar. 
Investeringsfonden för verksamheten uppgår till 
12,0 mkr, varav förråd/EKO 4,6 mkr.

Fjärrvärmeverksamheten,	+	308	tkr
Upparbetat underskott från 2015 har minskats 
med årets överskott. Investeringsfonden i verk-
samheten redovisar ett underskott på -66,8 tkr. 
Dessa tas hänsyn till i taxesättning 2018. 

Avgiftsfinansierad	verksamhet
taxekollektiven
Ordförande Åsa Torstensson
Förvaltningschef	Roland	Kindslätt

Belopp i tkr 2013 2014 2015 2016
Ekonomi
Verksamhetens intäkter  25 165  25 935  30 132 30 190

Verksamhetens kostnader  -25 471  -24 265  -28 404 -27 825

varav personalkostnader*)  -5 408  -4 162  -7 190 -7 998
Verksamhetens	nettokostnad		 -306		 1	670		 1	728	 2	365
Finansiella intäkter  281  180  2 0

Finansiella kostnader  -224  -103  0 0

*) förändring semesterlöneskuld   -23
Årets resultat  -249  1 724  1 730 2 365

nettokostnadertEKnisK	näMnd	- avfallsverksamheten

Belopp i tkr 2013 2014 2015 2016
Ekonomi   

Verksamhetens intäkter 42 213 46 107 51 024 53 905

Verksamhetens kostnader -43 682 -45 354 -48 706 -50 424

varav personalkostnader*) -7 186 -7 643 -11 892 -13 108

Verksamhetens	nettokostnad	 -1	469	 753	 2	318	 3	481
Finansiella intäkter 1 121 701 17 0

Finansiella kostnader 508 -266 -1 -1

*) förändring semesterlöneskuld 0 23 0 0
Årets resultat -856 1 188 2 334 3 480

nettokostnadertEKnisK	näMnd	-	Vatten	och	avloppsverksamhet

Belopp i tkr 2013 2014 2015 2016
Ekonomi   
Verksamhetens intäkter 1 559 1 624 2 362 2 158

Årets upplösning av anslutningsavgifter 221 221 221 221

Verksamhetens kostnader -2 278 -2 142 -2 214 -2 071

Verksamhetens	nettokostnad	 -498	 -297	 369	 308
Finansiella intäkter 148 35 1 0

Finansiella kostnader -23 -11 0 0

Årets resultat -373 -273 370 308

nettokostnadertEKnisK	näMnd	-	Fjärrvärmeverksamheten
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Redovisning nämnder och bolag

aB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande anders Olsson
Vd göran Wallo

allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads kommun helägt bo-
lag. Bolaget har till uppgift att främja försörjning av allmännyttiga 
hyresbostäder, anpassade servicebostäder och äldreboenden i 
Strömstad. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi och förval-
tad yta utgör per bokslutsdagen:

 • Bostadsytor 103 645 m2 fördelade på 1 604 lägenheter
• Lokalytor 17 709 m2  fördelade på 69 lokaler
• Garageplatser 361 platser
• P-platser 417 platser
• P-platser med motorvärmare 180 platser

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstanet med 
org.nr 556852-0802.
AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstadsgara-
gen med org.nr 556822-4652

Affärsidé
Att erbjuda Strömstads invånare bra hyresboende som grund för 
ett tryggt och aktivt liv.

Vision 

Bolagets övergripande vision är att det ska vara bäst att leva och 
bo i Strömstad genom att:

• Skapa trygghet för kunden

• Planera bostadsbyggandet långsiktigt med ett samhälls-
 perspektiv

• Söka samarbeten med andra aktörer så att målen för antalet
 bostäder kan förverkligas 

• Främja möjligheterna för unga att få en bostad 

• Göra det enkelt för kunden att vara kund

Utveckla samarbetet mellan de kommunala bolagen och kom-
munens förvaltningar. 

Arbeta aktivt med att tillgodose Strömstads efterfrågan på ett 
brett utbud av bostäder samt att stärka bolagets ekonomi med 
ökad soliditet och därigenom nå en långsiktigt effektivare och 
tryggare finansiering.

måluppfyllelse
Bolaget har under året fortsatt utvecklingen av verksamheten 
i att fokusera på kunden, för långsiktig trygghet för bolagets 
kunder.  

Bolaget har under året haft samtliga bostäder uthyrda.

Årets verksamhet
Bolaget uppvisar ett tillfredsställande resultat tack vare de stora 
investeringar som gjorts i nybyggnationer de senaste åren då 
över 140 lägenheter har färdigställts. Bolagets upphandlingar av 
bostadsbyggandet har blivit uppmärksammat på nationell nivå 
där begreppet ”Strömstadsmodellen” omnämns i många sam-
manhang. Ett stort antal bostadsbolag har kommit på studiebe-
sök för att få ta del av våra erfarenheter. Bolaget har under året 
tecknat avtal om 100 procent leverans av ren vattenkraftsel. I 
Kombo Mini projektet har mycket låga energiförbrukningssiffror 
uppmätts.

marknad
AB Strömstadsbyggens fastigheter inrymmer cirka 23 procent av 
Strömstads hushåll. Andelen hushåll i privatägda hyresfastigheter 
samt bostadsrätter uppgår till cirka 26 procent och i egna villor 
cirka 51 procent, vilket innebär att bolaget förvaltar cirka 47 pro-
cent av lägenhetsmarknaden i Strömstad. Under det gångna året 
har bolaget haft i det närmaste full beläggning med konstant hög 
efterfrågenivå. 

nöjdkundindex		
Bolaget har genomfört en kundundersökning (NKI) under 
november månad där samtliga hyresgäster fick möjligheten att 
svara på enkäten. Svarsfrekvensen var 61 procent (normalt cirka 
50 procent) vilket är en mycket stark siffra som ökar trovärdig-
heten i svaren. I ett sammanvägt index – SCB NKI fick bolaget 77 
på en skala 0-100. Det högsta värdet i Sverige som tidigare har 
uppmätts är 79. Totalt sett blev det ett mycket högt helhetsbetyg 
och de faktorer som sticker ut är höga betyg på vår service och 
att hyresgästerna tycker att man får ”valuta för pengarna”. 

Hyresförhandlingar
AB Strömstadsbyggen har tecknat ett tre-årigt hyresavtal med 
hyresgästföreningen för år 2016–2018. Hyresökningen blev 0,74 
procent för 2016, 0,74 procent för 2017 och 0,85 procent för 
2018. Detta ger bra planeringsförutsättningar för bolaget och 
dialogen med hyresgästföreningen. 

Ränteutveckling
Räntenivåerna har under året varit låga. Bolagets räntesäkringar, 
som skyddar mot uppåtrörelser i räntenivåer, hejdar bolagets 
räntekostnader att följa med hela vägen ner till nivåer för rörlig 
ränta. 
Konferenser
Bolaget anordnade en stor fastighetskonferens under året i sam-
arbete med SABO som lockade ca 100 deltagare från hela landet. 
Våra lokala lösningar på nybyggnationer presenterades med vår 
”Strömstadsmodell” som det stora dragplåstret. 

Kombo Miniprojekt invigdes i samband med konferensen. Vi 
var först i Sverige med att avropa byggnationerna på ett Kombo 
Miniprojekt och det är ett projekt som också är bidragsberättigat 
i de statsbidrag som regeringen har beslutat om. Besked om 
storleken kommer i början av 2017.

Vi har hållit flera föredrag på konferenser i Stockholm, Göteborg 
och Malmö under året och blivit uppmärksammade i media för 
våra lokala lösningar på bostadsbyggandet. 
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utsikter	för	framtiden
Kommunen har antagit en vision för utvecklingen fram till år 2030 
och målet är att vi ska bli 16 000 innevånare. I visionen är också 
ett mål att vi ska bli en fossil oberoende kommun. 

Det ger en tydlig inriktning på vår planering för bostadsbyggan-
det där hyresrätten har en centralroll för befolkningsökningen. 
Efterfrågan på bostäder i tätorten bedöms fortfarande vara stor 
medan efterfrågan på bostäder utanför tätorten är mer måttlig.  
Kommunen har beslutat om en bostadsförsörjningsplan som 
tagits fram i samarbete med bolaget.

För att uppnå visionen om att bli en fossil oberoende kommun 
kommer bolaget få ett antal utmaningar och ett första arbete har 
påbörjats för att gå över till elbilar i våra verksamheter.  

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4,4 mnkr. Årets 
resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 2,5 mnkr.

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.
Balanserad vinst  57,8 mnkr  
Årets resultat    2,5 mnkr  
Tillgängliga vinstmedel 60,3 mnkr  

Utdelning från allmännyttiga bostadsföretag som beslutas under 
2017, grundat på bokslut för 2016, får som högst uppgå till 1,34 
procent (motsvarande under året genomsnittlig statslåneränta 
med ett tillägg av en procentenhet) av kontant tillskjutet aktieka-
pital. Kontant tillskjutet aktiekapital i AB Strömstadsbyggen är 5,0 
mnkr. Utdelningen får dock inte överstiga företagets resultat för 
räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår därför att vinst-
medlen disponeras:

Tillgängliga vinstmedel 60,3 mnkr  
att i ny räkning överförs  60,3 mnkr  

aB Strömstads Badanstalt
Styrelseordförande Håkan Eriksson
Interim Vd Åsa Turesson

allmänt om verksamheten
Bolaget har till uppgift att skapa möjligheter till bad- och friskvård. 
Förvaltningen bedrivs till största delen i egen regi.

Affärsidé
AB Strömstads badanstalt skall erbjuda möjligheter till bad, inomhus 
och utomhus,  simundervisning, friskvård, med mera med den 
service och kvalitet som efterfrågas
 
mål
De viktigaste målen för bolaget de närmaste åren är:
- Att få en stabil ekonomi genom att öka effektiviteten
  och minska kostnaderna.
- Att kvalitetssäkra badanläggningens drift
- Hög tillgänglighet med generösa öppettider. 
- Följa med i marknadens utveckling kring friskvårdsutbud.
- Öka tillgängligheten för seniorer. 
- Utveckla varm-och kallbadhusets möjligheter. 
- Att bibehålla nivån med cirka 120 000 årsbesökare. 

måluppfyllelse
Bolaget har gjort en omfattande uppdatering av styrdokument un-
der verksamhetsåret. Antalet medlemmar och besökare har minskat 
under året främst med anledning av att Strömstads kommun och 
företag i kommunen har ändrat sitt friskvårdavtal där varje anställd 
fritt väljer friskvårdsinsats. 
I det övergripande uppdraget att bedriva bad-, sim och friskvård-
verksamhet samt att bolaget ska främja simkunnighet, rekreation 
och friskvård har verksamhetsåret uppfyllt målen.

Väsentliga	händelser	under	och	efter	räkenskapsåret
Spaverksamheten har stängts under året med anledning av att den 
inte inrymdes i den kommunala kompetensen.
Under året så har stängningen av simbassängen för reparationer 
påverkat verksamhet negativt och orsakat störningar i verksamhe-

terna. Vissa begränsningar i nyttjande av badanläggningen har skett 
med anledning av nedsatt funktion i reningsanläggningen. Bolaget 
har också tagit  avvecklingskostnaderna för SPA 2017-2019 i 2016 
års bokslut. Kostnaderna är i huvudsak hyreskostnader. 
Hyreskontraktet med Strömstadslokaler som gäller till och med 
2019-12-31. 
Badbolaget har under 2016 erhållit aktieägartillskott om 1,7 mnkr.
För 2017 står Badbolaget inför ovissheter beträffande framtida 
organisation. Kommunchefen har ett uppdrag att  utreda organisa-
tionsstrukturen för bland annat bokning och serviceuppdrag som 
kan komma att påverka badbolagets uppdrag under kommande 
verksamhetsår. Underlag ska presenteras och beslutas om under 
våren 2017
Frågan om nybyggnation eller reperation av badanläggning kan bli 
aktuell i kommunens budgetarbete inför 2018.
Detta ställningstagande påverkar bland annat badbolagets planering 
av investeringar och personalstatus

utsikter	för	framtiden	
Bolaget kommer under år 2017 sträva att bibehålla den höga kva-
litén och samtidigt utveckla  alla verksamhetsområden genom att 
utöka samarbetet med lokala aktörer.

Årets resultat
Årets resultat är ett underskott med 1,8 mnkr.

Flerårsöversikt   
 2016 2015 
Nettoomsättning 11,1 11,5 
Resultat efter finansiella poster -1,8 -0,7 
Soliditet (%) 7,81 8,82 

Vinstdisposition  
Medel att disponera:   
Balanserat resultat  1,8 mnkr
Årets resultat  1,8 mnkr
  0
Förslag till disposition:  
Balanseras i ny räkning  0
  0
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aB Strömstadslokaler
styrelseordförande	Peter	dafteryd
Vd göran Wallo

allmänt om verksamheten
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. Den förvaltade ytan utgör:

Skollokaler 44 774 kvm
Idrotts- och fritidslokaler 10 823 kvm
Kontorslokaler 5 988 kvm
Övriga lokaler 10 148 kvm
  71 733 kvm

Affärsidé
AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak 
fastigheter med lokaler för Strömstads Kommuns verksamheter. 
Förvaltningen skall ske i sådan form och med en service- och 
kvalitetsnivå som Strömstads Kommun efterfrågar till en för 
Strömstads Kommun acceptabel hyresnivå. 

mål
De viktigaste målen för bolaget har under året varit att:
• Att aktivt arbeta med och tillgodose kundens behov av 
 verksamhetslokaler
• Utveckla bolagets ekonomiska ställning
• Utveckla bolagets kvalitets- och miljöarbete

måluppfyllelse
Måluppfyllelsen har varit god i och med de stora investeringarna 
under året. Speciellt ska nämnas ny ventilation och bergvärme-
satsningen på Strömstiernaskolan som medfört att oljeuppvärm-
ningen avvecklats.

Årets verksamhet
Det ekonomiska resultatet är ”all time high” och bolaget klarar de 
avkastningskrav som ägarna har på bolaget.
Ett antal lokalutredningar har under året genomfört för kommu-
nens lokalbehov. Ett antal fastighetsförvärv har gjorts där bolaget 
har köpt mark på Mällbyområdet (Ånneröd 2:3) för att kunna 
uppföra en ny förskola med 6 avdelningar.  I Skee har bolaget köpt 
fastigheten Grålös 4:50 för att kunna uppföra en ny förskola med 
6 avdelningar. Beslut har tagits under året att bygga förskoleav-
delningar i Näsinge. Badhusfastighetens simbassäng har under 
året medfört extra kostnader på grund av stora underhållsbehov. 
Kostnadskalkyler för en renovering alternativt ett nybygge har 
tagits fram. Kommunen har tecknat ett 10 årigt hyreskontrakt för 
ett kulturhus på Skagerackfastigheten och ett renoveringsarbete 
har påbörjat för att anpassa lokalerna. Skolfartyget MS Viksten 
kommer inte att användas i Sjöbefälsutbildningen efter årsskiftet. 
Avsikten är därför att försälja fartyget.

Hyror
Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads Kommun hade ingen 
hyreshöjning under år 2016. Övriga hyror följer sedvanlig regle-
ring enligt KPI

Ränteutveckling
Räntenivåerna har under året varit låga. Dock medför bolagets 
räntesäkringar, som skyddar mot uppåtrörelser i räntenivåer, att 
bolagets räntekostnader inte följer med hela vägen ner till nivåer 
för nivåerna för rörlig ränta.

utsikter	för	framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning känsligt 
för uppkomna vakanser. Under 2017 bedöms dock risken för 
vakanser som liten i och med att lokalefterfrågan på orten är stor 
under en överskådlig framtid. 

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 3,2 mnkr. Årets 
resultat efter skatt och Bokslutsdispositioner uppgår till 2,3 mnkr.

Vinstdisposition
Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst 38,2 mnkr 
Årets resultat 2,3 mnkr 
Tillgängliga vinstmedel 40,5 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras
Tillgängliga vinstmedel 40,5 mnkr 
att i ny räkning överföres 40,5 mnkr 
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allmänt om verksamheten
AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggen 
(556078-2798) helägt bolag. Bolagets verksamhet består av 
att bedriva parkeringsrörelse med moderbolagets garage- och 
parkeringsplatser

Affärsidé
Att hyra ut garage- och parkeringsplatser som är förhyrda av 
AB Strömstadsbyggen.

utsikter	för	framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning käns-
ligt för uppkomna vakanser. Under 2017 bedöms dock risken 
för vakanser som liten i och med att efterfrågan på parkerings-
platser på orten är stor. 

Årets resultat
Årets resultat efter skatt uppgår till 0 mnkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
 Balanserad vinst  1,3 mnkr
 Årets resultat     0 mnkr
 Tillgängliga vinstmedel    1,3 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att 
vinstmedlen disponeras
Tillgängliga vinstmedel  1,3 mnkr 
att i ny räkning överföres    1,3 mnkr

aB Strömstadsgaragen
Styrelseordförande anders Olsson
Vd göran Wallo

allmänt om verksamheten
AB strömstaNET är ett av AB Strömstadsbyggen helägt bolag.

Affärsidé
Att uppföra och förvalta stadsnät. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget uppvisar sitt bästa resultat sedan starten 2011 vilket 
är tillfredsställande då investeringsnivån har varit hög, hittills 
har det investerats cirka 80 mnkr. 
Under 2015 blev bolaget delägare i det regionala bolaget 
AB Netwest, strömstaNET är representerade i styrelsen. AB 
Netwest kommer att bli en viktig aktör för kommunerna och 
regionen i Västra Götaland och speciellt viktiga för Strömstad 
med sin geografiska placering. 
strömstaNETs mål om 2 500 kunder som sattes vid bolagets 
start 2011 har höjts till 5 000 och antalet kunder uppgår till 
cirka 3 400 kunder vid årsskiftet. Bolaget stödjer de lokala 
fiberföreningarna i Strömstad med nodpunkter och kompe-
tens kring fibernäten. Under året kunde Flöghults fiberfören-
ing ljussätta sitt nät med cirka 200 medlemmar efter ett stort 
engagemang i föreningen. Och i slutet av året sattes det för-
sta spadtaget för Södra Strömstadsfiberförening med ca 750 
medlemmar. Bolaget har också beslutat att bygga fibernätet 
på Rossö efter en förfrågan från den lokala fiberföreningen. 
I Strömstads centrum närmar sig småhusutbyggnaden cirka 
95 procent och endast några mindre områden återstår. 
Ett förslag om en Radiolänk anslutning till Kosteröarna har 
arbetats fram under året och planeras att genomföras under 
2017.
Under året  har ett samarbete med det nystartade kom-
munala bolaget Hvaler Bredbånd AS har inletts, och arbete 
pågår för att planera en förläggning av en sjökabel till Norge.
Detta så att redundans skapas över gränsen till Norge.

Bolaget har tecknat ett långsiktigt avtal med en stor fastig-
hetsägare om ett fastighetsnät. De första större nationella 
företagen har anslutits i nätet under året.

utsikter	för	framtiden
Bolaget är i ett uppbyggnadsskede och kommer att bygga 
fibernät inom kommunen.

Årets resultat
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 1,0 mnkr. 
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 
0,6 mnkr.

Vinstdisposition
Vinstdisposition
Styrelsen har lämnat förslag till disposition av vinst/
behandling av förlust
 Balanserad vinst  4,6 mnkr  
 Årets resultat  0,6 mnkr
 Tillgängliga vinstmedel  5,2 mnkr
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen balanseras i ny räkning.

aB strömstanET
Styrelseordförande anders Olsson
Vd göran Wallo
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Belopp i mnkr

Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Materiella	anläggningstillgångar: 10      
Mark, byggnader o tekniska anläggn  1 679,6 1 805,6 412,7 486,5 0,0 
Maskiner och inventarier  41,5 43,9 39,2 41,4 0,0 
Pågående arbeten  79,2 40,0 32,1 8,5 0,0 
summa	materiella	anläggningstillgångar:	 	 1	800,3	 1	889,5	 484,0	 536,4	 652,9	

Finansiella	anläggningstillgångar: 11      
Aktier, andelar, bostadsrätter  7,2 11,8 43,2 51,5 0,0 
Övriga finansiella anläggningstillgångar  2,0 1,9 1,9 1,9 0,0 
summa	finansiella	anläggningstillgångar:	 	 9,2	 13,7	 45,1	 53,4	 52,0	

Summa anläggningstillgångar  1 809,5 1 903,2 529,1 589,8 704,9 

Omsättningstillgångar	 	 	 	 	 	 	
Förråd 12 2,5 2,1 1,6 1,6 0,0
Exploateringsverksamhet 13 57,6 59,2 57,6 59,2 0,0
Kortfristiga fordringar 14 75,0 93,2 56,5 79,8 118,0
Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 15 87,7 103,9 87,7 103,9 87,0
Kortfristiga placeringar 16 20,0 70,0 20,0 70,0 0,0
Kassa och bank 17 85,4 30,8 72,2 15,8 5,2

Summa omsättningstillgångar  328,2 359,2 295,7 330,2 210,2

summa	tillgångar	 	 2	137,7	 2	262,4	 824,8	 920,0	 915,2
Eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 	 	 	 	 	 	
Eget kapital  18 554,5 601,6 463,6 505,9 477,2
därav årets resultat  23,4 42,1 14,4 37,6 13,5

Avsättningar       
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 19 59,2 67,0 59,2 67,0 58,0
Uppskjuten skatt 20 16,9 17,7 0,0 0,0 0,0
Övriga avsättningar  0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar  76,2 84,8 59,2 67,0 58,0

Skulder       
Långfristiga skulder 21 1 295,3 1 343,0 110,6 123,3 230,0
Kortfristiga skulder 22 211,6 233,0 191,3 223,8 150,0

Summa skulder  1 507,0 1 576,0 301,9 347,1 380,0

s:a	eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 	 2	137,7	 2	262,4	 824,8	 920,0	 915,2

ansvarsförbindelser       
Pensionsförpliktelser 23 255,2 247,2 255,2 247,2 251,9
Borgensförbindelser 24 0,5 0,5 1 184,9 1 219,9 0,0
Soliditet enligt balansräkning  25,9% 26,6% 56,2% 55,0% 52,1%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser  14,0% 15,7% 25,3% 28,1% 24,6%
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  Koncernen Kommunen Budget

  Koncernen Kommunen Budget

NotNot

Not

20152015

2015

20152015

2015

20162016

2016

20162016

2016

20162016

2016

Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter 1 342,0 371,4 253,5 283,4 267,1 
varav jämförelsestörande poster 3 6,4 0,9 6,4 0,9 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -856,2 -922,4 -852,6 -925,0 -904,2
varav jämförelsestörande poster 3 -1,6 -3,2 -1,6 -3,2 0,0
Avskrivningar/nedskrivningar 4 -65,5 -72,7 -27,3 -29,9 -27,5
Verksamhetens	nettokostnader	 	 -579,8	 -623,8	 -626,4	 -671,5	 -664,6
Skatteintäkter 5 482,1 497,2 482,1 497,2 502,8
Kommunalekonomisk utjämning 6 155,2 191,9 155,2 191,9 172,1
Finansnetto 7 -31,9 -20,9 3,5 20,0 3,2
varav jämförelsestörande poster 3 0,0 15,2 0,0 15,2 0,0
Resultat	före	extraordinära	poster	 	 25,6	 44,4	 14,4	 37,6	 13,5
Bokslutsdispositioner  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt  -2,2 -2,3 0,0 0,0 0,0
Årets	resultat	 8	 23,4	 42,1	 14,4	 37,6	 13,5

Belopp i mnkr

lÖPandE VERKSamHET      
Årets	resultat	 	 23,4	 42,1	 14,4	 37,6	 13,5
Skattekostnad  2,1 2,3 0,0 0,0 0,0
Justering för avskrivningar och nedskrivningar  65,5 72,7 27,3 29,9 27,5
Justering för realisationsvinst/-förlust 9   0,0 -16,1 0,0
Justering för förändring pensionsavsättning  3,2 7,8 3,2 7,8 2,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 0,0 -11,4 0,0 4,6 0,0
Medel fr verksamh före förändr rörelsekap  94,3 113,4 44,9 63,9 43,0
Ökn(-)/minskn(+) förråd  -0,4 0,3 -0,2 0,1 0,0
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet  -0,3 -1,6 -0,3 -1,6 -2,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar  4,5 -23,7 5,3 -23,3 4,0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder  4,8 25,8 -29,9 32,6 20,0
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 102,8	 114,3	 19,9	 71,7	 65,0
InVESTERIngaR      
Inköp av materiella tillgångar  -221,5 -161,8 -58,8 -82,3 -177,3
Avyttrade materiella tillgångar  0,1 0,9 0,1 0,9 0,0
Inköp av finansiella tillgångar  -19,3 -59,3 -19,3 -59,3 0,0
Avyttrade finansiella tillgångar  0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktieägartillskott  17,5 3,7 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 -222,7	 -216,5	 -78,0	 -140,8	 -177,3
FInanSIERIng
Utökat utnyttjande kontokredit*)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskat utnyttjande kontokredit  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återbetald utlåning  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristig upplåning  70,0 35,0 0,0 0,0 0,0
Amortering  -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder  13,2 12,7 13,2 12,7 130,0
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 77,4	 47,7	 13,2	 12,7	 130,0
Årets	kassaflöde	 	 -42,5	 -54,6	 -44,9	 -56,4	 17,7
Likvida medel vid årets början  127,9 85,4 117,1 72,2 -12,5
Likvida medel vid årets slut  85,4 30,8 72,2 15,8 5,2

Resultaträkning Balansräkning

Kassaflödesanalys

Ekonomisk redovisning
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Försäljningsintäkter 19,1 16,6 7,7 5,9
Gransknings- och tillsynsavgifter 6,6 6,8 6,6 6,8
Konsumtionsavgifter 64,1 68,9 75,2 81,3
Parkeringsavgifter 6,7 7,5 6,3 7,0
Hamnavgifter 28,6 30,1 28,6 30,1
Daghemsavgifter 10,1 10,4 10,1 10,4
Äldreomsorgsavgifter 10,3 10,7 10,3 10,7
Felparkeringsavgifter 0,8 0,5 0,8 0,5
Bidrag 39,6 74,1 39,6 74,1
Försäljning av verksamhet 14,6 14,7 14,6 14,7
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent 3,9 5,9 3,9 5,9
Projektintäkter 9,5 4,8 9,5 4,8
Hyresintäkter 131,1 135,0 18,5 16,9
Övriga intäkter 1,5 -8,5 26,0 20,5
Överfört taxekollektivens resultat till balansräkning -4,4 -6,2 -4,4 -6,2
summa	 342,0	 371,4	 253,5	 283,4

Verksamhetens intäkter    
Återbetalning premier AFA Försäkring 5,3 0,0 5,3 0,0
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter 0,0 0,9 0,0 0,9
Exploateringsverksamhet 1,1 0,0 1,1 0,0
Medfinansiering järnvägsbron 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader    
Exploateringsverksamhet 1,6 0,0 1,6 0,0
Renovering Stadshuset 0,0 3,2 0,0 3,2
Finansnetto
Realisationsvinst Öhman fonder 0,0 15,2 0,0 15,2

  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen
2015 2015not 1 Verksamhetens intäkter not 3 Jämförelsestörande poster2016 20162015 20152016

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension 546,7 580,9 519,6 553,6
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension 2,9 7,5 2,9 7,5
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension 28,2 28,3 27,0 26,0
Personalsociala avgifter 4,7 4,4 4,7 4,4
Arvode förtroendevalda 4,5 4,3 4,5 4,3
Pensionsutbetalningar till pensionärer 11,4 13,3 11,4 13,3
Lokalhyror -2,7 0,6 78,6 86,5
Övriga lokalkostnader 82,9 82,3 17,0 14,6
Hyra och leasing av anläggningstillgångar 4,1 4,7 4,1 4,7
Transfereringar och bidrag 18,5 19,9 18,5 19,9
Köp av verksamhet 37,3 58,4 37,3 58,4
Konsulttjänster 9,1 8,1 15,2 15,2
Diverse främmande tjänster 18,9 21,2 18,9 21,2
Tele- och datakommunikation, porto 3,7 3,4 3,7 3,4
Hotell- och resekostnader, transporter 17,3 19,0 17,3 19,0
Material 39,7 42,8 39,7 42,8
Projektkostnader 8,4 5,5 8,4 5,5
Entreprenader 10,3 12,9 10,3 12,9
Övriga kostnader 10,1 4,9 13,4 11,8
summa	 856,2	 922,4	 852,6	 925,0

not 2 Verksamhetens kostnader

specifikation	av	leasingkostnader	samt	hyreskostnader

2015 2016 2015 2016

2015 2016 2015 2016
Förfall inom 1 år Förfall mellan 1 o 5 år

2016

Fastigheter och anläggningar 54,5 60,7 17,9 18,9
Maskiner och inventarier 10,0 10,5 8,5 9,5
Nedskrivning av anläggn.tillgång 1,0 1,6 1,0 1,6 
summa	 65,5	 72,7	 27,3	 29,9

2015not 4 avskrivningar och nedskrivningar 2016 2015 2016

Egna skatteintäkter 482,6 499,3 482,6 499,3
Slutavräkning föregående år, korrigering -1,0 0,5 -1,0 0,5
Slutavräkning innevarande år, preliminär  0,5 -2,6 0,5 -2,6
summa	 482,1	 497,2	 482,1	 497,2

2015not	5	skatteintäkter 2016 2015 2016

Inkomstutjämning 147,6 167,3 147,6 167,3
Kostnadsutjämning -27,7 -23,1 -27,7 -23,1
LSS-utjämning -8,1 -8,8 -8,1 -8,8
Strukturbidrag 11,2 10,1 11,2 10,1
Regleringsavgift -0,5 -0,4 -0,5 -0,4
Generella bidrag från staten 2,0 15,1 2,0 15,1
Kommunal fastighetsavgift 30,6 31,8 30,6 31,8
summa	 155,2	 191,9	 155,2	 191,9

2015not	6	generella	statsbidrag,	utjämning,	fastighetsavgift 2016 2015 2016

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015-2016   13,5 12,4
Intäktsförts    -1,0 -12,4
summa	 	 	 12,4	 0,0

Leasingavtal transportmedel 3,0 3,6 3,0 3,6
Leasingavtal maskiner och inventarier 0,4 1,4 0,4 1,4
Lokalhyror 65,2 72,9 65,2 72,9
     
     

specifikation	till	generella	bidrag	från	staten: 2015 2016

noter
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2014 2015

MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 137,8 143,2 35,8 35,8
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 5,4 4,2 0,0 0,0
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 143,2 147,4 35,8 35,8
Ingående ackumulerade avskrivningar 1,0 9,8 -1,5 -1,6
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 12,1 15,6 0,0 0,0
Årets avskrivningar -3,3 -3,8 -0,1 -0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar 9,8 21,6 -1,6 -1,6

MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde 153,0 169,0 34,2 34,1

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 104,8 2 264,1 587,2 601,4
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 161,2 170,8 16,1 92,5
Försäljning och utrangering -1,9 -9,5 -1,9 -4,3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 264,1 2 425,4 601,4 689,7
Ingående ackumulerade avskrivningar -661,9 -711,4 -206,8 -222,9
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr -25,3 -21,6 0,9 3,4
Årets avskrivningar -50,3 -55,8 -16,9 -17,8
Utgående ackumulerade avskrivningar -737,6 -788,8 -222,9 -237,3

BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde 1 526,6 1 636,6 378,5 452,4

MASKINER OCH INVENTARIER    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 244,9 256,3 218,8 231,0
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 13,3 14,6 12,2 13,5
Försäljning och utrangering -1,9 -4,5 -0,1 -4,1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 256,3 266,4 231,0 240,4
Ingående ackumulerade avskrivningar -205,7 -214,8 -182,4 -191,7
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 1,9 3,6 0,0 3,2
Årets avskrivningar -10,9 -11,4 -9,3 -10,4
Utgående ackumulerade avskrivningar -214,8 -222,5 -191,7 -198,9

MASK O INV Utgående bokfört värde 41,5 43,9 39,2 41,4

PÅGÅENDE ARBETEN    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 49,6 79,2 1,6 32,1
Nyanskaffningar under året 220,0 156,6 58,7 82,3
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier -190,4 -195,8 -28,3 -105,9
PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde 79,2 40,0 32,1 8,5
summa	 1	800,3	 1	889,5	 484,0	 536,4

Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 0,0 1,7 0,0 1,7
Utdelning värdepapper 0,8 0,3 0,8 0,3
Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntor på likvida medel 0,2 0,1 0,1 0,0
Realisationsvinster omsättningstillgångar 0,0 15,2 0,0 15,2
Övriga finansiella intäkter 3,5 3,6 3,5 3,6
summa	 4,5	 20,9	 4,3	 20,8

Finansiella kostnader    
Räntekostnader och liknande poster 35,5 41,0 0,0 0,0
Ränta på exploateringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0
Bankkostnader 0,4 0,5 0,4 0,5
Ränta på intjänade pensionsförmåner 0,3 0,3 0,3 0,3
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
summa	 36,3	 41,8	 0,8	 0,8

Avstämning av balanskravet:    
Årets resultat enligt resultaträkningen   14,4 37,6
Avgår: samtliga realisationsvinster   0,0 -0,9
Avgår: förändrad diskonteringsränta pensionsskuld   0,0 0,0
Årets	balanskravresultat	 	 	 14,4	 36,7

  Koncernen Kommunen  Koncernen Kommunen

  Koncernen Kommunen

  Koncernen Kommunen

not	10	Materiella	anläggningstillgångarnot	7	Finansnetto

not 8 Årets resultat 2015

2015not	9	justering	övr,	ej	likviditetspåverkande	poster 2016 2015

2015 2016 2015 2016

2016

2016

Justering för realisationsvinst/-förlust 0,0 -16,1 0,0 -16,1
Uppskrivning andelar Kommuninvest 0,0 4,6 0,0 4,6
summa	 0,0	 -11,4	 0,0	 -11,4

2015 2016 2015 2016

noter
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noter

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 22,1 22,4 22,1 22,4
Nyanskaffning 0,4 0,4 0,4 0,4
Försäljning/realiserad vinst 0,0 15,2 0,0 15,2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 22,4 38,1 22,4 38,1
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
summa	 22,4	 38,1	 22,4	 38,1

Aktier:     
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 0,7 2,4
AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 11,0 13,0
AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 22,0 22,0
AB Strömstadsgaragen  0,0 0,0 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0 2,7 2,7
Andelar:    
Kommuninvest ekonomisk förening 7,2 11,8 6,8 11,4
Förlagslån Kommuninvest 1,9 1,9 1,9 1,9
Långfristiga fordringar 0,1 0,0 0,0 0,0

summa	 9,2	 13,7	 45,1	 53,4	
*) aktieägartillskott har under året utbetalats till AB Strömstadsbyggen med 2 mnkr samt 1,7 mnkr till AB Strömstads Badanstalt.  
 

  Koncernen Kommunen  Koncernen Kommunen

20152015 not	15	Aktieportfölj	(placerade	pensionsmedel)not	11	Aktier,	adelar,	bostadsrätter	m.m. 20162016 20152015 20162016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 64,2 65,2 64,2 65,2
Nyanskaffning 1,0 0,6 1,0 0,6
Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 65,2 65,8 65,2 65,8
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
summa	 65,2	 65,8	 65,2	 65,8

Förrådslagt material 1,9 1,5 1,6 1,4
Bränslelager 0,6 0,6 0,0 0,2
summa	 2,5	 2,1	 1,6	 1,6

2015

2015

not	15	Ränteportfölj	(placerade	pensionsmedel)

not 12 Förråd

2016

2016

2015

2015

2016

2016

Fondinnehav 20,0 70,0 20,00 70,0
summa	 20,0	 70,0	 20,0	 70,0

2015not	16	Kortfristig	placering 2016 2015 2016

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 49,4 65,3 36,2 50,3
  varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto   28,4 20,4
  varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto   2,1 4,5
  varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto   1,2 1,7
  varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto   0,9 0,1
 varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto   3,4 21,4
 varav öronmärkt för strategiska åtgärder   5,9 0,0
 varav öronmärkt för investeringsfond   8,0 0,0
Plusgiro 36,0 -34,5 36,0 -34,5
summa	 85,4	 30,8	 72,2	 15,8

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 531,1 554,5 449,2 463,6
Andel av avsättning periodiseringsfond 0,0 0,4 0,0 0,0
Emission Kommuninvest 0,0 4,6 0,0 4,6
Årets resultat enligt resultaträkning 23,4 42,1 14,4 37,6
Summa 554,5 601,6 463,6 505,9 
Specificering av eget kapital    
Anläggningskapital 465,9 606,9 359,2 338,8
Rörelsekapital 88,6 -5,2 104,4 167,1
  varav pensionsfond 87,7 103,9 87,7 103,9
  varav öronmärkt för strategiska åtgärder* 5,9 5,9 5,9 5,9
  varav öronmärkt för investeringsfond** 8,0 8,0 8,0 8,0
summa	 554,5	 601,6	 463,6	 505,9
*  Ingående balans (5,9 mnkr) avser tidigare års markförsäljning. **  Avser framtida investeringar

2015

2015

not 17 Kassa och bank

not 18 Eget kapital

2016

2016

2015

2015

2016

2016

Exploatering Myren 0,3 0,3 0,3 0,3
Exploatering Canningområdet    11,6 12,5 11,6 12,5
Exploatering Mällbyhöjd        2,6 2,6 2,6 2,6
Exploatering DP Hålkedalen ham 2,3 2,3 2,3 2,3
Exploatering Bojar/Grandalen           0,5 0,5 0,5 0,5
Exploatering Monelid/Seläter   0,9 0,9 0,9 0,9
Exploatering Skee syd DP/Bastekärr1:18 38,1 38,1 38,1 38,1
Exploatering Laholmen 0,0 0,4 0,0 0,4
Exploatering Brovallen 0,8 0,8 0,8 0,8
Övriga exploateringsprojekt 0,5 0,7 0,5 0,7
summa	 57,6	 59,2	 57,6	 59,2

2015not	13	Exploateringsverksamhet 2016 2015 2016

Konsumtionsavgifter 0,6 0,4 0,6 0,4
Barnomsorgsavgifter 0,3 0,3 0,3 0,3
Äldreomsorgsavgifter 0,6 0,6 0,6 0,6
Fakturering övrig 11,4 16,6 5,4 10,0
Momsfordran 5,0 7,7 5,0 7,7
Fordringar på staten 28,4 42,6 28,4 42,6
Projektmedel 1,3 1,1 1,3 1,1
Förutbetalda hyror januari 4,0 3,4 4,0 3,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt 17,8 19,1 10,5 13,7
Resultatfond Fjärrvärme 0,4 0,1 0,4 0,1
Övrigt 5,3 1,4 0,1 0,0
summa	 75,0	 93,2	 56,5	 79,8
     

not	14	Kortfristiga	fordringar 2015 2016 2015 2016
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AB Strömstadsbyggen koncern 9,1 9,7 
AB Strömstadslokaler 7,8 8,0 
summa	 16,9	 17,7	

Borgen AB Strömstadsbyggen  0,0 0,0 800,7 815,7
Borgen AB Strömstadslokaler  0,0 0,0 324,0 324,0
Borgen AB Strömstanet 0,0 0,0 60,0 80,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem 0,1 0,1 0,1 0,0
Övriga borgensförbindelser 0,4 0,4 0,2 0,1
summa	 0,5	 0,5	 1	184,9	 1	219,9

Skulder till kreditinstitut m.m 1 184,7 1 219,7 0,0 0,0
Utnyttjad kontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet 66,9 75,5 66,9 75,5
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme 4,4 4,2 4,4 4,2
Förutbetalda gatukostnadsersättningar 16,4 16,4 16,4 16,4
Förutbetalda investeringsbidrag 8,0 7,0 8,0 7,0
Investeringsfond VA 4,7 8,2 4,7 8,2
Investeringsfond förråd/eko 5,2 4,6 5,2 4,6
Investeringsfond Avfall 5,0 7,4 5,0 7,4
summa		 1	295,3	 1	343,0	 110,6	 123,3

Leverantörsskulder 54,3 50,7 34,7 36,6
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter 33,1 33,5 31,4 31,7
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension 19,3 20,7 19,3 20,7
Upplupna sociala avgifter 17,6 18,3 17,0 17,6
Skattekontoavräkning 17,9 22,8 16,5 21,2
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter 2,8 6,0 0,9 2,6
Projektbidrag 15,5 41,7 15,5 41,7
Flyktingverksamhet periodisering 12,4 0,0 12,4 0,0
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 0,0 0,0 28,4 20,4
Strömstadslokaler, del i koncernkonto 0,0 0,0 2,1 4,5
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,0 0,0 1,2 1,7
Strömstanet, del i koncernkonto 0,0 0,0 3,4 21,4
Strömstadsgaragen del i koncernkonto 0,0 0,0 0,9 0,1
Förutbetalda intäkter, övrigt 8,4 8,5 0,0 0,1
Upplupna kostnader, övrigt 25,0 27,6 6,0 1,6
Resultatfond taxekollektiven 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 5,3 3,2 1,6 1,7
summa	 211,6	 233,0	 191,3	 223,8

not	20	uppskjuten	skatt

not 24 Ställda panter och borgensförbindelser

not	21	långfristiga	skulder

not	22	Kortfristiga	skulder

noter noter

Ingående avsättning 56,0 59,2 56,0 59,2
Ränte- och basbeloppsuppräkning -0,4 0,2 -0,4 0,2
Nyintjänad pension 6,8 7,8 6,8 7,8
Pensionsutbetalningar -1,4 -1,5 -1,4 -1,5
Förändring av löneskatt 0,6 1,5 0,6 1,5
Övrigt -2,4 -0,2 -2,4 -0,2
utgående	avsättning	 59,2	 67,0	 59,2	 67,0
  - varav arbetstagare 18,7 13,1 18,7 13,1
  - varav pensionstagare 18,7 29,0 18,7 29,0
  - varav avgångna 9,1 9,0 9,1 9,0
  - varav garanti- och visstidspensioner 1,1 2,8 1,1 2,8
  - varav löneskatt 11,6 13,1 11,6 13,1
Utredningsgrad (tidigare aktualiseringsgrad) är för 2016 97 %. 
Måttet omfattar numera bland annat även anställningar från 1998.    
 

Ingående ansvarsförbindelse 269,7 255,2 269,7 255,2
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,7 2,2 0,7 2,2
Nyintjänad pension -3,9 2,1 -3,9 2,1
Penionsutbetalningar -7,9 -8,2 -7,9 -8,2
Förändring av löneskatten -2,8 -1,6 -2,8 -1,6
Övrigt -0,6 -2,5 -0,6 -2,5
utgående	ansvarsförbindelse	 255,2	 247,2	 255,2	 247,2

  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen
not	19	Avsättningar not 23 Pensionsförpliktelser

2015

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

2015

2015 2015

2016

2016 2016

2015 2016 2015 2016

2015 2016 2015 2016

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbin-
delser. Mellan samtliga medlemmar i kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 
i förhållande till storleken på de medel som respektivemedlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas  respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Strömstads 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 
346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 335 466 984 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 302 965 715 kronor.
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Verksamhetens intäkter 235,6 269,8 263,4 253,5 283,4
Verksamhetens kostnader -749,2 -790,4 -841,6 -852,6 -925,0
Avskrivningar/nedskrivningar -22,3 -30,9 -24,9 -27,3 -29,9
Återbokn(+)/Nedskrivn(-) pensionsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens	nettokostnader	 -535,9	 -551,4	 -603,1	 -626,4	 -671,5
Skatteintäkter 432,1 440,6 458,1 482,1 497,2
Kommunal utjämning 113,6 141,8 154,0 155,2 191,9
Finansiella intäkter 4,1 7,0 4,6 4,3 20,8
Finansiella kostnader -0,9 -4,2 -1,2 -0,8 -0,8
Resultat	före	extraordinära	poster	 12,9	 33,7	 12,5	 14,4	 37,6
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets	resultat	kommunen	 12,9	 33,7	 12,5	 14,4	 37,6

Anläggningstillgångar 418,3 439,9 479,8 529,1 589,8
Omsättningstillgångar 280,4 299,5 343,9 295,7 330,2
summa	tillgångar	 698,7	 739,4	 823,7	 824,8	 920,0
Eget kapital 403,0 436,7 449,2 463,6 505,9
Avsättningar 38,4 45,4 56,0 59,2 67,0
Långfristiga skulder 81,9 97,8 97,4 110,6 123,3
Kortfristiga skulder 175,4 159,5 221,1 191,3 223,8
summa	EK,	avsättningar	o	skulder	 698,7	 739,4	 823,7	 824,8	 920,0

Årets resultat per invånare, kr 1 050 2 704 981 1 121 2 874
Årets resultat/skatter och bidrag, % 2,4 5,8 2,0 2,3 5,5
Nettokostnadsandel av skatter o statsbidr, % 98,2 94,7 98,5 98,3 97,5
Kassalikviditet, % 112 138 129 124 120
Nettoinvesteringar mnkr 39 36 63 59 82
Soliditet inkl pensionsförpl utom BR, % 20,4 21,6 21,8 25,3 28,1
Soliditet enligt balansräkning, % 57,7 59,1 54,5 56,2 55,0
Primärkommunal skattesats 21:91 21:91 21,91 21,91 21,91
Invånarantal 31 dec enligt SCB:s statistik 12 295 12 480 12 694 12 854 13 079

Korta fakta 5 års översikt

Ekonomisk redovisning

 2012 2013 2014 2015 2016

 2012 2013 2014 2015 2016

 2012 2013 2014 2015 2016

Resultaträkning Belopp i mnkr

Balansräkning Belopp i mnkr

nyckeltal
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Redovisningsmodell & redovisningsprinciper

Redovisningsmodell

Den kommunala redovisningen regleras genom lagen om kom-
munal redovisning. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla 
en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt en 
kassaflödesanalys. För kommunens interna redovisning tillkom-
mer drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen ska 
även innehålla en sammanställd redovisning (koncernredovis-
ning). Denna består av en sammanställd resultat- och balansräk-
ning för kommunen samt de bolag i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Kommunen ska enligt den kommunala 
redovisningslagen följa god redovisningssed avseende bokföring 
och redovisning. Kommunen följer i allt väsentligt lagen och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper 

Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto 
redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande 
belopp har tagits upp som en kortfristig skuld. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden 
efter att tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar 
används den linjära metoden. Investeringsbidrag och gatu-
kostnadsersättningar bokförs initialt som långfristig skuld och 
intäktsförs sedan successivt i takt med att avskrivningar sker för 
anläggningen. För befintliga investeringar tillämpas huvudsakli-
gen följande avskrivningsperioder:

• Maskiner och inventarier 3, 5, 10 och 20 år

• Anläggningar för hamn/gator- och vägar/vatten- och 

 renhållning 10, 15, 20, 33, 50 och 70 år

• Mark och konst – ingen avskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en 
nyttjandeperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp. 

Avsteg har gjorts från gällande lagstiftning då kommunen ännu 
inte börjat tillämpa komponentavskrivning fullt ut i enlighet med 

RKR 11.4. Komponentavskrivning har påbörjats för nya investe-
ringar från 2013. Arbetet med införandet av komponentavskriv-
ning för befintliga investeringar har gjorts under 2016. Riktlinjer 
avseende komponentuppdelning har fastställts och kompo-
nentavskrivning kommer att utföras från och med 2017.

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. 
Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i den mån de inte avser avgiftsbe-
stämd ålderspension. Den avgiftsbestämda delen avseende 2016 
har kostnadsförts och redovisas som kortfristig skuld. 
Den årliga förändringen av pensionsavsättningen redovisas som 
verksamhetskostnad och de finansiella kostnaderna redovisas 
som finansiell kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensions-
kostnader har belastats med särskild löneskatt.

Ackumulerade resultat samt årets resultat för VA- och avfallskol-
lektiven har överförts till vardera investeringsfond och redovisas 
som långfristiga skulder i kommunens balansräkning. Fjärrvär-
mekollektivets resultat redovisas som fordran. Avfallskollektivet 
har sedan 2012 en investeringsfond som avser två förrådsbygg-
nader på Återvinningscentralen.

I rörelsekapitalet är 8 mnkr öronmärkt i en investeringsfond för 
framtida investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strate-
giska åtgärder.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finan-
siell omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR 20. Portföljens 
förvaltning regleras av fullmäktige antaget reglemente KF2007-
06-14/140. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

En uppskrivning av finansiell tillgång i balansräkningen har gjorts 
avseende årlig insats för åren 2013-2015 i Kommuninvest som 
bedöms ha bestående värde. Kapitalet redovisas i den perioden 
det avser (aug 2016) och därmed ändras inte ingående eget ka-
pital. Uppskrivningen har bokförts mot eget kapital och andelar.

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala 
koncernen Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre hel-
ägda koncernföretag, AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadsloka-
ler och AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern 
ingår två helägda bolag; Strömstadgaragen och Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Med förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid för-
värvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har 
eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas in i koncernens eget 
kapital. Den sammanställda redovisningen grundas på prelimi-
nära bokslut för företagen. Interna mellanhavanden mellan de i 
koncernen ingående enheterna har i allt väsentligt eliminerats. 

Vid upprättande av koncernredovisningen tillämpas i första hand 
kommunens redovisningsprinciper.

AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar 
komponentavskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 
2014 enligt BFNAR 2012:1 (K3). AB Strömstadslokaler redovisar 
enligt K3 sedan 2016. Detta har inneburit att Strömstadslokaler 
i efterhand har korrigerat bolagets uppskjutna skatt i enlighet 
med K3 reglerna som då ska redovisas som avsättning. Justering 
av detta har skett i kommunkoncernens sammanställda redovis-
ning i bokslut 2016 då jämförelseåret 2015 har påverkats så att 
noten för koncernens ingående egna kapital (not nr 18) samt 
uppskjuten skatteskuld (not nr 20) har justerats. AB Strömstad 
Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2008:1 (K2).

Ekonomisk redovisning
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Ord- och begreppsförklaring

anläggningskapital Skillnaden mellan anläggningstillgångar
 och långfristiga skulder plus avsättnin-
 gar. Utgör en del av det egna kapitalet. 

Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadig-
 varande bruk eller innehav, t ex fastig-
 heter, maskiner och inventarier. 

ansvarsförbindelser Förpliktelser i form av borgensåtagan-
 den, pensionsskuld, ställda panter och
 dylikt. Resultatet belastas om/när för-
 pliktelsen infrias.

avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggnings-
 tillgångars värde, ska spegla värde-
 minskningen.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst
 sannolika till sin förekomst, men 
 ovissa till belopp och infriandetidpunkt.
 Detta gäller bland annat pensions-
 åtaganden.

Balanskrav Lagstadgat krav om att kommunens
 intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid
 bokslutstillfället. Här framgår hur kom-
 munen använt respektive anskaffat sitt
 kapital.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder,
 kommunens förmögenhet, dvs. tidigare
 års ackumulerade överskott. Består av
 rörelsekapital och anläggningskapital.

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella
  kostnader.
.

Kassaflödesanalys Kassaflödet är skillnaden mellan in- och
 utbetalningar. Kassaflödesanalysen
 visar årets förändring av likvida medel,
 totalt samt från respektive ordinarie
 verksamhet, investeringsverksamheten
 och finansieringsverksamheten.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar, utom förråd och
 exploateringsverksamhet, i procent av
 kortfristiga skulder. Visar betalnings-
 beredskap på kort sikt.

Kommunkoncernen Den kommunala förvaltningen och
 kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning Avskrivningsmetod som används när
 skillnaden i förbrukningen av en mate-
 riell anläggningstillgångs betydande
 komponenter är väsentlig. Respektive
 komponent skrivs av separat.

Koncernföretag En juridisk person där kommunen själv
 eller med stöd av andra koncernföretag
 har ett varaktigt och bestämmande eller
 betydande inflytande som ger möjlighet
 att påverka utformningen av koncern,
 företagets verksamhet, mål och strate-
 gier etc. 

Kortfristiga	skulder		 Skulder och fordringar som har förfallo-
och fordringar dag mindre än ett år efter balansdagen.

likvida medel Pengar på plusgiro, bank och andra
 kortfristiga penningplaceringar.

långfristiga	skulder		 Skulder och fordringar som har förfallo-
och fordringar dag senare än ett år efter balansdagen.

nettoinvestering Investeringsutgifter minus investerings-
 bidrag.

nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader, inklu-
 sive finansnettot, andel av skatteintäk-
 ter och utjämningsbidrag.

Omsättningstillgång	 Tillgång som på kort tid kan omsättas till
 likvida medel och som inte är avsedda
 för stadigvarande bruk, t ex likvida
 medel, kortfristiga fordringar och för-
 råd.

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuvarande
 och blivande pensionärer. Redovisas en-
 ligt den s.k. blandmodellen, som inne-
 bär att skuld upparbetad till och med
 1997 redovisas som en ansvarsför-
 bindelse utanför balansräkningen. 
 Pensionsskuld upparbetad från och
 med 1998 redovisas som en avsättning.

Periodisering Inkomster och utgifter hänförs till en 
 bestämd redovisningsperiod enligt
 bokföringsmässiga grunder. 

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar
 och kortfristiga skulder. 

Semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna se-
 mesterdagar.

Soliditet Eget kapitals andel av det totala kapita-
 let. Visar långsiktig betalningsbered-
 skap.
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Revisionsberättelsen	för	år	2016
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Revisionsberättelsen	för	år	2016,	fortsättning.
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Bilaga: mål nämnder 
KOmmunSTyRElSEn | OmSORgSnämndEn | bARn-	Och	utbildningnäMndEn	|	Miljö-	Och	byggnäMndEn	|	tEKnisKA	näMndEn
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Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

bygga,	bo	och	miljö

uppleva och göra

mål (KF)

mål (KF)

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Kommentar

Kommentar

Bostadsbyggandet prioriteras 
under hela mandatperioden

Strömstad skall vara ett 
attraktivt besöksmål

Strömstad skall vara en ort 
med en stimulerande och 
attraktiv fritids- och kultur-
verksamhet

VM i orientering skall sätta Ström-
stad på kartan.

 

Ett kulturhus skall etableras under 
mandatperioden

VM i orientering betraktas av 
både arrangörer och värdkom-
muner som en stor succé. Boen-
deanläggningarna var fullbelagda 
inom en vid radie runt norra Bo-
huslän, och besöksnäringen inkl 
restauranger rapporterar om en 
välkommen extra vecka på som-
marsäsongen. Logistiken funge-
rade väl och Strömstad framstod 
som en arrangörsstad med god 
kapacitet. VM direktsändes ett 
flertal länder och mediegenom-
slaget var mycket stort. 200 000 
personer såg direktsändningen 
från sprinttävlingarna i centrala 
Strömstad. Det mesta talar för 
att VM gjort Strömstad känt för 
helt nya målgrupper, inom och 
utom Sverige vilket borgar för 
måluppfyllelse. Det totala antalet 
gästnätter ökade med 1,2 % 2016 
jämfört med 2015. Mätning av 
kvantitativt mål (30 %) kan ske 
först 2018.

Etablering sker under 2017.
Hyresavtal slöts 2016.

Uppgraderad strategisk 
boendeplanen innefattande 
analys av boendeformer 

Beslut fattades av KS 2016-
09-15

Bilaga: mål nämnder
KOmmunSTyRElSEn

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Omsorg och Hälsa

näringsliv och arbete

medarbetare

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Nytt särskilt boende i Ström-
stad tätort står klart 2018

Strömstad kommun har ett 
brett näringsliv som säkrar 
arbetstillfällen och befolk-
ningstillväxt

Strömstad skall vara en ort 
med en stimulerande och 
attraktiv fritids och kultur-
verksamhet

En arbetsmiljö som präglas 
av öppenhet, ett bra samtals-
klimat och en miljö där olika 
uppfattningar respekteras och 
diskriminering motverkas

Under 2016 skall ett näringslivs-
råd etableras

Ett kundcentrum etableras under 
år 2016

Förslag på utformande av en ge-
mensam turistorganisation mellan 
näring och kommun framtagen 
under 2016

Minskad personalomsättning

Minskad långtidssjukrivning

Ett näringslivsråd är tillsatt där 
politiker, tjänstemän och företa-
gare är representerade.

En ny reception i Strömstads 
stadshus med ökad kapacitet för 
service och bemötande öppnade 
i oktober.

Översyn av ansvaret avseende 
näringsliv, besöksnäring och 
turism pågår.

Personalomsättningen ökar.

Långtidssjukskrivningen minskar 
ej.

Projektering av särskilt boende skall 
genomföras 2016

Omsorgsnämnden  har 
lämnat förslag på område för 
placering av ett nytt särskilt 
boende. 
(ON § 71 2016-04-20). 
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Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Bilaga: mål nämnder
KOmmunSTyRElSEn

Ekonomi

Processer

mål (KF)

mål (KF)

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Kommentar

Kommentar

Strömstads kommun har med 
en god ekonomisk hushåll-
ning och ett effektivt resurs-
utnyttjande, en handlingsbe-
redskap för framtiden

Förändringsarbetet och 
organisationsöversynen med 
fokus på strategisk ledning 
och kommunstyrelsens egen 
verksamhet ska vara slutförd 
2016.

Förändringsarbetet har startat 
ja/nej

Förändringsarbetet och organisa-
tionsöversynen avslutades 2016.

Kostnader skall kortsiktigt inte över-
stiga budget och på lång sikt skall 
förändringsarbetet som genomförts 
medföra en lägre totalkostnad 
utifrån jämförbar verksamhet

Varje avdelning i nya organisa-
tionen skall ta fram ett styrtal för 
uppföljning under 2016 som mäter 
avdelningens produktivitet

Resultatets andel av skatter och 
statsbidrag i genomsnitt de 4 
senaste åren, uppgår till minst 2,0 
% vid mandatperiodens slut

Soliditet inkl. pensionsskuld ska öka 
eller hållas oförändrad

Nämndernas nettokostnad översti-
ger inte budgeterad nivå 

Varje nämnd tar fram 2 styrtal som 
mäter produktivitet

Fastställd budget håller för den 
administrativa organisationen. 
När förändringsarbetet är 
genomfört och en helårseffekt 
kan mätas är det möjligt att se 
om målet är helt uppfyllt enligt 
styrtalet.

Antalet manuella rutiner som 
digitaliserats.
Antalet tjänster/verksam-
hetssystem som är tillgängliga 
via distansarbete.

Budgeterat resultat uppnås

Soliditeten beräknas öka

Budgeterat resultat uppnås

Är inte genomfört inom KS
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Bilaga: mål nämnder
OmSORgSnämndEn

Omsorg och hälsa medarbetare

mål (KF) mål (KF)Styrtal/indikator Styrtal/indikatormåluppfyllelse måluppfyllelseKommentar Kommentar

Korttidsplatser och över-
vakningsplatser etablerade i 
sjukhusets lokaler, i samverkan 
med VGR

Nytt särskilt boende i Ström-
stad tätort står klart 2018

En arbetsmiljö som präglas av 
öppenhet, ett bra samtalsk-
limat och en miljö där olika 
uppfattningar respekteras och 
diskriminering motverkas

Undersöka förutsättningarna för 
att starta korttidsverk-samhet i 
den byggnad som tidigare inrymde 
avd.2 på sjukhuset.

I dialog med KS, MBN, Strömstads-
byggen och pensionärs-rådet ta 
fram förslag på placering av nytt 
särskilt boende i Strömstads cen-
trum, i syfte att ersätta Jägaren.

En trygg, professionell och effektiv 
verksamhet för stöd och omsorg 
med utgångspunkt i individens 
behov. 

Alla insatser som nämnden bistår 
med ska ha tydliga mål.
Den enskilde skall vara delaktig i 
att utforma vägen till målet.

Genomförandeplaner 70 %

Av brukaren underskriven 
genomförandeplan 50 %

Kommunicerade utredningar 
100 %

Trygg, säker och utvecklande ar-
betsmiljö med ett tydligt ledarskap.

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) skall vara minst 75 %

Korttidsplatser är etablerade i 
sjukhusets lokaler, i samverkan 
med VGR sedan maj månad 
2016.  Övervakningsplatser 
finns inte.

ON har lämnat förslag på om-
råde för placering av ett nytt 
särskilt boende. Förslaget har 
överlämnats till kommunfull-
mäktige (ON § 71  206-04-20). 
Omsorgsnämnden har slutfört 
sin del av uppdraget.

72 % hade en genomföran-
deplan vid stickprovskontroll 
som gjordes i samband med 
delårsrapport augusti 2016.  
Förbättringsåtgärder har 
genomförts bl.a. genom nya 
av nämnden antagna riktlinjer 
för dokumentation och ny 
förenklad mall för genomför-
andeplan. Utbildningsinsatser 
gällande dokumentation 
har genomfört för all berörd 
personal.

Underskriven genomförande-
plan 65 %. 

Detta mål har inte kunnat 
mätas år 2016.

Målet delvis uppnått
Stora rekryteringsproblem 
av handläggare inom individ- 
och familjeomsorgen. Flera 
vakanta tjänster under året 
som inte har kunnat tillsättas. 
Det har även varit svårigheter 
att rekrytera konsulter.

Vi saknar återrapportering 
när det gäller HME från 
kommunövergripande 
medarbetarenkät 2016.

Vissa svårigheter att rekrytera 
sjuksköterskor inom den 
kommunala hemsjukvården.

Personalfrämjande aktiviteter 
under året:
• Medarbetarenkät – HR
• Intern riktad  
   medarbetarenkät med
   fokus på den psykosociala
   arbetsmiljön
• Aktivt arbete med
   samverkan, Facklig
   samverkan grupp, Lokal
   samverkan grupp,
   Arbetsplats-träffar och
   medarbetarsamtal
• Förändring av
   arbetstidsmodell (rätt till
   heltid)
• Aktivt arbete med ledning
    och styrning

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått
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Bilaga: mål nämnder
OmSORgSnämndEn

Ekonomi Processer

mål (KF) mål (KF)Styrtal/indikator Styrtal/indikatormåluppfyllelse måluppfyllelseKommentar Kommentar

Strömstads kommun har med 
en god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnytt-
jande, en handlingsberedskap 
för framtiden

Strömstad kommun ger en 
god service till invånare och 
näringsliv

God resurshushållning med budget 
i balans.

Särskilt boende:
Brukarbedömning- helhetssyn, 
andel skall uppgå till minst 90 % i 
socialstyrelsens brukarenkät.

Hemtjänst:
Brukarbedömning- helhetssyn, 
andel skall uppgå till minst 90 % i 
socialstyrelsens brukarenkät.

Underskott år 2015 har vänts 
till överskott år 2016, som till 
en del beror på vakanta tjäns-
ter under en stor del av året. 
Flyttningen av korttidsverk-
samheten försenades vilket 
genererade ett överskott. 
Rekryteringsproblem inom 
Individ- och familjeomsorgen 
har resulterat i att konsulter 
har fått anlitas, vilket har gett 
merkostnader. 
Vakanta tjänster har bidragit 
till en positiv budgetavvikelse, 
som till viss del har reducerats 
av höga konsultkostnader.
Förbättrad samverkan och 
regelbunden uppföljning inom 
organisationen. Ett aktivt 
arbete i verksamheten med 
egenkontroll och förvaltnings-
övergripande intern kontroll.
En förbättrad struktur för upp-
följning och rapportering.
Antalet nyanlända har ökat. 
Ansvar för administrativa 
uppgifter bl.a. återsökning av 
medel från migrationsverket 
har övertagits i egen regi.

Strömstad visar på goda 
resultat i nationella brukar-
undersökningen när det gäller 
nöjdhet både inom särskilt 
boende och hemtjänst

Resultat av Socialstyrelsens 
nationella brukarenkät 2016:
Brukarbedömning Särskilt 
boende – 91 %

Brukarbedömning Hemtjänst – 
93 %

Intern enkät till närstående/
god man inom boende, LSS 
visar mycket gott resultat när 
det gäller nöjdhet. 

Inom ramen för kvalitets-
ledningssystemet pågår fort-lö-
pande arbete med processer, 
riktlinjer och rutiner.
Ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete 
innebär att arbeta utifrån ett 
systemperspektiv där fokus 
läggs på att skapa en struktur 
för verksamhetens ledning och 
styrning  samt ett kontinuerligt 
förbättringsarbete av dessa 
strukturer. Ur ett medborgar-
perspektiv ges möjlighet till 
uppföljning av att vård och 
omsorg bedrivs kostnads-
effektivt och i enlighet med 
gjorda prioriteringar och mål.

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått
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Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

bygga,	bo	och	miljö Ekonomi

utbildning och barnomsorg

medarbetare

Processer

mål (KF) mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

Styrtal/indikator Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

måluppfyllelse måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Kommentar Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Strömstad skall vara en fossil-
oberoende kommun 2030

Strömstads kommun har med 
en god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnytt-
jande, en handlingsberedskap 
för framtiden

Vi har en god strategisk 
planering av förskole- och 
skolverksamheten

En arbetsmiljö som präglas av 
öppenhet, ett bra samtalsk-
limat och en miljö där olika 
uppfattningar respekteras och 
diskriminering motverkas

Strömstad kommun ger en 
god service till invånare och 
näringsliv

Andelen ekologisk/närproducerad 
mat ökat till 27 % (KF)

Antal barn per årsarbetare inom 
förskolan (BUN)

5,5 barn (BUN)

Lärare per hundra elever Ström-
stad gymnasium (BUN)

10,0 lärare (BUN)Projektering och start av byggna-
tion av ny förskola i Skee under 
2016 (BUN)

Projektering och byggnation av två 
nya klassrum på Bojarskolan, samt 
ny förskola på Mellegården klar 
under 2016 (BUN)

Minskad personalomsättning (KF)

   

Minskad långtidssjukskrivning (KF)

Platsgaranti inom förskolan (BUN)
Plats inom lagkravet fyra månader 
(BUN)

Under 2016 är andelen ekolo-
giska livsmedel 25,08 %.

Antalet barn per årsarbetare 
inom förskolan var 5,2

Genom ett målmedvetet 
arbete tillsammans med 
personal har skolledningen 
effektiviserat undervisnings-
organisationen så att antalet 
lärare per 100 elever är 9,56

Planeringsarbetet gällande ny 
förskola i Skee pågår. Förhands-
besked om bygglov är överklagat 
till Mark- och miljödomstolen. 
Detta medför att start av 
byggnation inte kommer att ske 
under 2017.

Byggnationen av nya klassrum 
på Bojarskolan är genomförd 
och klar. Klassrummen togs i 
bruk i samband med läsårsstart 
i augusti. 

Förprojekteringen gällande ny 
förskola är genomförd och bygg-
start förväntas ske under våren 
2017. Förskolan planeras vara 
färdig under hösten 2017.

Personalomsättningen har ökat. 
Dels har förvaltningen stora 
pensionsavgångar, dels finns en 
trend med ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden. En kompetens-
försörjningsplan kommer att tas 
fram för att säkerställa kompe-
tensförsörjningen.

Målet har inte uppnåtts Långtids-
sjukfrånvaron har ökat något 
sedan föregående år. Under året 
har tydligare rutiner och stöd-
dokument gällande rehabilitering 
tagits fram. Genom ett tidigt och 
systematiskt rehabiliteringsarbete 
kan långtidssjukfrånvaron minska.

Platsgaranti inom förskolan (BUN)
Plats inom lagkravet fyra månader 
(BUN)

Bilaga: mål nämnder
bARn-	Och	utbildningnäMndEn
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Bilaga: mål nämnder
Miljö-	Och	byggnäMndEn

bygga,	bo	och	miljö uppleva och göra

Omsorg och Hälsa

trafik	och	infrastruktur

utbildning och barnomsorg

mål (KF) mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

Styrtal/indikator Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

måluppfyllelse måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Kommentar Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Bostadsbyggandet prioriteras 
under hela mandatperioden

Strömstad skall vara en fossil 
oberoende kommun 2030

Strömstad skall vara ett attrak-
tivt besöksmål

Strömstad skall vara en ort 
med en stimulerande och 
attraktiv fritids och kulturverk-
samhet

Korttidsplatser och över-
vakningsplatser etablerade i 
sjukhusets lokaler, i samverkan 
med VGR

Nytt särskilt boende i Ström-
stad tätort står klart 2018

Ett trivsammare centrum för 
gående och cyklister till stöd 
för handel, besöksnäring och 
kommunmedlemmar

Säkrare cykeltrafik

Säkrare skolvägar

Vi har en god strategisk 
planering av förskole- och 
skolverksamheten

Istället för FÖP – planprogram 
för Södra infarten, Torskhol-
men, järnvägsstationen.

Utbilda skolelever i brand-
skydd
Antal utbildade elever 250.

Förvaltningen har presenterat 
alternativ, inväntar beslut om 
vägval.

Utbildningsdag Gymnasiet ca 
300 elever.

Byggrätter för 200 nya boendeen-
heter ska tillskapas under 2016

Canning planen skall antas under 
2016

50 procent av bygglovsärendena 
ska avslutas inom åtta veckor från 
det att fullständiga ansöknings-
handlingar föreligger.

Planarbete för centrum på samråd

Areal mark i kommunen med 
områdesskydd ska öka

Areal mark i kommunen med 
områdesskydd ska öka. Förbättrad 
skötsel av mark med kommunalt 
områdesskydd (medel avsatt/
skötselfond).

Nämnden har antagit 7 
detaljplaner som tillsam-
mans möjliggör 88 bostäder, 
förhandsbesked som 12 
enbostadshus samt 10 - 12 
boenden i paviljong. Det ger 
112 nytillskapade byggrätter.

Nämnden har fattat 253 
bygglovsbeslut 25 fritidshus, 
41 enbostadshus och 93 
lägenheter vilket ger 159  nya 
bostäder.

Under året har 96 bostäder 
färdigställts.
46 nya lägenheter (samtliga 
1-rummare och 2-rummare), 1 
parhus samt 21 enbostadshus.

Avvaktar utfallet i markanvis-
ningstävlingen

Ja – Fram till oktober låg hand-
läggningstiden på i genomsnitt 
dryga 4 veckor. I samband med 
personaltapp har handlägg-
ningstiden ökat till 5,5 veckor. 
Förvaltningen har bytt verk-
samhetsstöd och har under 
årets sita månadeder tillfälligt 
försämrat handläggningstiden 
till ett snitt på 6,8 veckor. 
Fr.o.m. februari räknar vi med 
en genomsnittlig handlägg-
ningstid under 5 veckor.

Vilande

Vilande
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Bilaga: mål nämnder
Miljö-	Och	byggnäMndEn

Bilaga: mål nämnder
TEKnISKa nämndEn

näringsliv och arbete bygga,	bo	och	miljö

uppleva och göra

Omsorg och Hälsa

medarbetare

Ekonomi

Processer

mål (KF) mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

Styrtal/indikator Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

måluppfyllelse måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Kommentar Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Strömstad kommun har ett 
brett näringsliv som säkrar 
arbetstillfällen och befolk-
ningstillväxt

Myren-planen skall antas 
under 2016

Bostadsbyggandet prioriteras 
under hela mandatperioden

Strömstad skall vara en fossil 
oberoende kommun 2030

Strömstad skall vara ett attrak-
tivt besöksmål

Strömstad skall vara en ort 
med en stimulerande och 
attraktiv fritids och kulturverk-
samhet

Korttidsplatser och över-
vakningsplatser etablerade i 
sjukhusets lokaler, i samverkan 
med VGR

Nytt särskilt boende i Ström-
stad tätort står klart 2018

En arbetsmiljö som präglas av 
öppenhet, ett bra samtalsk-
limat och en miljö där olika 
uppfattningar respekteras och 
diskriminering motverkas

Strömstads kommun har med 
en god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnytt-
jande, en handlingsberedskap 
för framtiden

Strömstad kommun ger en 
god service till invånare och 
näringsliv

Bygglov över disk införs under 
2016

Myren-planen skall antas under 
2016

Genom god planering säkerställa 
att lediga småhustomter finns

Beslut om avfallsplan 2016

Laddplan skall upprättas 2016

Utreda möjligheten att etablera 
biogastankställe 

Va-försörjningsplan 2016-2017

Besökarna till WOC skall ha en po-
sitiv upplevelse gällande parkering, 
parker och renhållning

Utomhusgym skall etableras

NMI – nöjd medarbetarindex mät-
ning vara högre än motsvarande 
värde föregående år

Full bemanning

0 %  långtidssjukrivning

Avsätta medel/resurser för 
”praktikanter”

Nämndernas nettokostnad översti-
ger inte budgeterad nivå

*Mätning av beslutade nyckeltal /
avdelning, basår 2008.

Implementera nytt verksamhets-
system

MBN beslutade 2016-11-03 
att avvakta med införande av 
”bygglov över disk” och istället 
fortsätta arbetet med att för-
bättra förvaltningens rutiner 
och möta kunder i ett tidigt 
skede för att på så sätt få in så 
kompletta ansökningar som 
möjligt. Handläggningstiden 
för samtliga ärenden hålls då 
så kort som möjligt

Förseningar till följd av mark-
föroreningar

Pågår

Pågår

Pågår

Både logistik och blomster- 
arrangemang m.m. fick mycket 
positiva omdömen.

Etablerat på Kärleksudden

Mätning genomförd, avvaktar 
resultat

 

Praktikanter på såväl mil-
jöavdelning som plan- och 
byggavdelning.

 

 

Nytt system installerat och 
driftsatt
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Bilaga: mål nämnder
TEKnISKa nämndEn

trafik	och	infrastruktur

utbildning och barnomsorg

näringsliv och arbete

medarbetare

Ekonomi

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

mål (KF)

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

Styrtal/indikator

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

måluppfyllelse

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Ett trivsammare centrum för 
gående och cyklister till stöd 
för handel, besöksnäring och 
kommunmedlemmar

Säkrare cykeltrafik

Säkrare skolvägar

Strömstad kommun har ett 
brett näringsliv som säkrar 
arbetstillfällen och befolk-
ningstillväxt

Myren-planen skall antas 
under 2016

En arbetsmiljö som präglas av 
öppenhet, ett bra samtalsk-
limat och en miljö där olika 
uppfattningar respekteras och 
diskriminering motverkas

Strömstads kommun har med 
en god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnytt-
jande, en handlingsberedskap 
för framtiden

Vi har en god strategisk 
planering av förskole- och 
skolverksamheten

Centrumplanen skall vara revide-
rad 2016

Belysning av GC Strömstad/Skee

En säker trafiklösning för korsning-
en Karlsgatan-Ringvägen ska finnas 
i samverkan med Trafikverket

Genom god planering säkerställa 
att ledig tomtmark för industri/ 
verksamheter

Redovisas av HR för hela kom-
munen.

Redovisas av ekonomichefen 
för hela kommunen.

Genomförande 2017

 Trafikanalys genomförd

Bastekärr 30.000 kvm



70 Pr
od

uk
tio

n 
oc

h 
fo

rm
: W

K 
De

sig
n.

 F
ot

o:
 S

tr
öm

st
ad

s K
om

m
un

, J
an

 S
im

on
ss

on
, A

B 
St

rö
m

st
ad

by
gg

en
, S

tr
öm

st
ad

N
ET

,  
Ka

rin
 B

jö
rk

, K
ris

to
fe

r G
öt

he
, S

vi
ne

su
nd

sk
om

m
itt

én
.

O
m

sla
gs

fo
to

: J
an

 S
im

on
ss

on
.

Kommuncenter:	0526-190	00	Fax:	0526-191	10	besöksadress:	norra	bergsgatan	23	E-post:	kommuncenter@stromstad.se



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 14 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §64      Dnr: KS/2016-0270 

Revisionsberättelse för år 2016 - ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Kommunfullmäktiges presidium förslag till Kommunfullmäktiges beslut 

att notera Revisionsberättelse för år 2016  

att beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Sammanfattning av ärendet 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det i årsredovisningen finns en uppföljning av 
samtliga av fullmäktiges 15 prioriterade verksamhetsmål och nio fokusområden. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 
ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016. 

Vi åberopar bifogad redogörelse. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2016 med bilaga 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 15 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §65                                                                                 Dnr: KS/2017-0124 

Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns förvaltade fonder 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för  
år 2016 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar av Strömstads kommuns 
förvaltade stiftelsefonder för år 2016. Dessa har varit föremål för granskning och 
godkänts av revisor Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Lars Flodin. 
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda stiftelse-fonder, har 
att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för år 2016 för 
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomiavdelningen skickas till 
revisorerna som kompletterar med revisionsberättelser och sitt undertecknande av 
sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §48 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §52 
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-07 
PM från revisor till Kommunstyrelsen 
Årsredovisning 2016 – stiftelsefonder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS §48 
KSAU §52                                                                                   Dnr: KS/2017-0124 

Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns förvaltade fonder 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för  
år 2016 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar av Strömstads kommuns 
förvaltade stiftelsefonder för år 2016. Dessa har varit föremål för granskning och 
godkänts av revisor Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Lars Flodin. 
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda stiftelse-fonder, har 
att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för år 2016 för 
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomiavdelningen skickas till 
revisorerna som kompletterar med revisionsberättelser och sitt undertecknande av 
sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-07 
PM från revisor till Kommunstyrelsen 
Årsredovisning 2016 – stiftelsefonder 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för år 
2016 enligt bilaga. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-29 KS/2017-0033 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU §52                        Dnr: KS/2017-0124 

Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns förvaltade fonder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för år 
2016 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar av Strömstads kommuns 
förvaltade stiftelsefonder för år 2016. Dessa har varit föremål för granskning och 
godkänts av revisor Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Lars Flodin. 
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda stiftelse-fonder, har 
att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för år 2016 för 
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomiavdelningen skickas till 
revisorerna som kompletterar med revisionsberättelser och sitt undertecknande av 
sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-07 
PM från revisor till Kommunstyrelsen 
Årsredovisning 2016 – stiftelsefonder  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för år 
2016 enligt bilaga. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 
 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-03-07 Dnr: KS/2017-0124
KS - Ekonomiavdelning
Bengt E Andersson, 194 09

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Klicka här för att ange text. Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns förvaltade fonder

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2016 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar av Strömstads kommuns 
förvaltade stiftelsefonder för år 2016. Dessa har varit föremål för granskning och 
godkänts av revisor Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Lars 
Flodin.

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda stiftelse-
fonder, har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 
år 2016 för stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomi-
avdelningen skickas till revisorerna som kompletterar med revisionsberättelser 
och sitt undertecknande av sammanställningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-07
PM från revisor till Kommunstyrelsen
Årsredovisning 2016 - stiftelsefonder

Bengt E Andersson
redovisningsekonom
bengt.andersson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Bengt Andersson, ekonomiavdelningen
Lars-Erik Hansson, ekonomiavdelningen
Natalia Larsson, ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
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Inledning 
 
Denna årsredovisning omfattar 18 stiftelsefonder som förvaltas av Strömstads 
kommun. Den sammanlagda förmögenheten hos stiftelserna uppgår 31 
december 2016 till ca 8,8 Mkr. Av detta belopp är ca 7,3 Mkr placerade i aktie- 
och räntefonder hos Öhmans fonder. Resterande kapital finns på bankkonto. 

 

Liksom förra året har medel för utdelning under året tagits ur värdepapperen 
då utdelningssumman varit hög och de medel som finns på bankkonto inte 
räckt till. 

 

Även under år 2016 tvingas vi konstatera att utdelningsprocenten ur Barn- och 
utbildningsnämndens fonder är mycket låg och i vissa fall obefintlig. Detta har 
återigen uppmärksammats av revisionen. 

 
 

Bengt Andersson 
Redovisningsekonom 
Ekonomiavdelningen 
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Fond 

ÅRSREDOVISNING FÖR 
RÄKENSKAPSÅRET  2016 

102 Stiftelsen Abraham Holmgrens och hans kära maka Constance Charlotte Cavallius rådhusfond 
(org.nr. 855900-5916) 

103 Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux (org.nr.  855900-2764) 
104 Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond (org.nr.  855900-5908) 
105 Stiftelsen Std Vette Härads barnkolonifond (org.nr.  855900-6161) 
107 Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne (org.nr.  855900-6179) 
108 Stiftelsen Vera Nothins minne (org.nr.  855900-6187) 
109 Stiftelsen J E Johanssons fond (org.nr.  855900-6195) 
202 Stiftelsen Dahlgrenska fonden (org.nr.  855900-6203) 
203 Stiftelsen Slöjd o syskolefonden (org.nr.  855900-6211) 
205 Stiftelsen Lions jubileumsgåva (org.nr.  855900-6229) 
206 Stiftelsen Gurli Jacobssons fond (org.nr.  855900-6237) 
207 Stiftelsen Kosterfonden (org.nr. 855900-6245) 
208 Stiftelsen Std:s grundskolas samfond nr.1 (org.nr.  855900-6252) 
302 Stiftelsen Gunvor Larssons fond (org.nr.  855900-6260) 
303 Stiftelsen för äldreboende (org.nr. 854600-9633) 
304 Stiftelsen för behövande (org.nr. 854600-9658) 
305 Stiftelsen Oleana Karlssons fond (org.nr.  855900-6278) 
306 Stiftelsen Gertie o Helge Hults stiftelse (org.nr.  802477-3437) 

 

Förvaltningsberättelse 
Se årsredovisning per fond 

 
Utdelning 
Se årsredovisning per fond 

 

 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

 
29 813 

 
27 342 

Stiftelsens kostnader -23 570 -30 021 

Stiftelsens resultat före avskrivning 6 243 -2 679 

Finansiella intäkter 706 443 333 384 

Finansiella kostnader -33 795 -27 342 

Resultat efter finansnetto 672 649 306 042 

Stiftelsens årsresultat 678 892 303 363 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 

Långfristigt värdepappersinnehav 

Marknadsvärde  värdepapper 

7 315 536 

8 405 635 

6 939 375 

8 498 225 

Not 2 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 7 709 142 862 937 

Redovisat årsresultat  678 893 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 67 265 -67 265 

Beslutad utdelning  -422 587 

Belopp vid årets utgång 7 776 407 1 051 979 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
SUMMA  TILLGÅNGAR 8 828 386 8 555 639 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 7 776 407 7 709 142 

Fritt eget kapital 1 051 979 862 937 

Summa eget kapital 8 828 386 8 572 079 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -16 440 

Summa skulder 
 

-16 440 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 8 828 386 8 555 639 

SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen A o C Cavalli-Holmgrens rådhusfond 
(org.nr. 855900-5916) 

 

RÄKENSKAPSÅRET 2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet 
med testamente daterat 4 augusti 1909. 

 
Stiftelsens ändamål är att genom avkastning av stiftelsens medel till del täcka underhållskostnader 
av Strömstads Stadshus samt genom hyresintäkter dela ut medel till "nyttigt ändamål inom Ström- 
stads samhälle". 

 

Utdelning 
 
Strömstads Historieförening 

Summa 
 

10 000 
Strömstads Handbollsklubb 6 155 
PRO, Strömstad 700 
Summa 16 855 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 353 -1 686 
Stiftelsens resultat före avskrivning -1 353 -1 686 

Finansiella intäkter 48 055 20 560 
Finansiella kostnader -279  
Resultat efter finansnetto 47 776 20 560 

Stiftelsens årsresultat 46 423 18 874 



Not 1 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2016 2015 

Långfristigt värdepappersinnehav 479 981 450 502 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 459 061 17 553 

Redovisat årsresultat  46 423 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   
- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 4 777 -4 777 

Beslutad utdelning  -16 855 

Belopp vid årets utgång 463 838 42 344 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 479 981 450 502 

Summa anläggningstillgångar 479 981 450 502 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 26 202 25 536 

Summa  omsättningstillgångar 26 202 25 536 

SUMMA TILLGÅNGAR 506 183 476 039 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 463 838 459 061 
Fritt eget kapital 42 344 17 553 

Summa eget kapital 506 183 476 614 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 506 183 476 039 
SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux 
(org.nr. 855900-2764) 

 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet med 
testamente daterat 4 augusti 1905. 

 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till boendekostnader för 
behövande inom Strömstads kommun med företräde för änkor och ogifta kvinnor. 

 
Utdelning Summa 

 
Privatpersoner 96 600 
Summa 96 600 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

 
29 813 

 
27 342 

Stiftelsens kostnader -5 187 -6 326 
Stiftelsens resultat före avskrivning 24 626 21 016 

Finansiella intäkter 185 704 78 947 
Finansiella kostnader -1 077  
Resultat efter finansnetto 184 627 78 947 

Stiftelsens årsresultat 209 253 99 963 



Not 1 

 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 

Långfristigt  värdepappersinnehav 1 853 241 1 740 933 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 1 735 048 66 802 

Redovisat årsresultat  209 253 

Omföring till/från bundet eget kapital   
- realisationsvinst   
- nedskrivning   
Kapitalisering av löpande avkastning 18 463 -18 463 

Beslutad utdelning  -96 600 

Belopp vid årets utgång 1 753 511 160 992 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 1 853 241 1 740 933 

Summa anläggningstillgångar 1 853 241 1 740 933 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 61 262 60 342 

Summa omsättningstillgångar 61 262 60 342 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 914 503 1 801 275 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 1 753 511 1 735 048 
Fritt eget kapital 160 992 66 802 

Summa eget kapital 1 914 503 1 801 850 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -575 

Summa skulder  -575 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 914 503 1 801 275 
SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen A J Lundgrens don.fond 
(org.nr. 855900-5908) 

 

RÄKENSKAPSÅRET 2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet 
med testamente daterat 17 november 1902. 

 
Stiftelsens ändamål är att genom stiftelsens "disponibla avkastning delas ut med hälften till Ragnar 
och Julia Ståhlhanes fond till förmån för Pauvres Honteux i Strömstad och med hälften till 
behövande personer i Strömstads kommun". 

 
Utdelning Summa 

 
Strömstads Löparklubb   29 813 
Summa 29 813 

 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -4 552 -5 618 
Stiftelsens resultat före avskrivning -4 552 -5 618 

Finansiella intäkter 164 661 69 075 
Finansiella kostnader -30 768 -27 342 
Resultat efter finansnetto 133 893 41 733 

Stiftelsens årsresultat 129 341 36 115 



Not 1 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt värdepappersinnehav 1 642 878 1 543 656 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 1 484 617 59 626 

Redovisat årsresultat  129 341 

Omföring till/från bundet eget kapital   
- realisationsvinst   
- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 13 389 -13 389 

Beslutad utdelning  -29 813 

Belopp vid årets utgång 1 498 006 145 766 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 1 642 878 1 543 656 

Summa anläggningstillgångar 1 642 878 1 543 656 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 894 -4 732 

Summa  omsättningstillgångar 894 -4 732 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 643 772 1 538 924 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 1 498 006 1 484 617 
Fritt eget kapital 145 766 59 626 

Summa eget kapital 1 643 772 1 544 243 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -5 319 

Summa skulder  -5 319 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 643 772 1 538 924 
SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen Std Vette härads barnkol.fond 
(org.nr. 855900-6161) 

 

RÄKENSKAPSÅRET 2016 

 
Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens stadgar. 

 
Stiftelsens ändamål är "att stödja all ideell verksamhet bland barn och ungdom under 15 år, oberoende av 
politiska-, religiösa- eller andra åsikter". 

 
Utdelning Summa 

 
Strömstads Handbollsklubb 13 845 
Summa 13 845 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -917 -1 176 
Stiftelsens resultat före avskrivning -917 -1 176 

Finansiella intäkter 38 871 16 559 
Finansiella kostnader -226  
Resultat efter finansnetto 38 645 16 559 

Stiftelsens årsresultat 37 728 15 383 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt  värdepappersinnehav 388 212 364 401 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 365 330 13 845 

Redovisat årsresultat  37 728 

Omföring till/från bundet eget kapital   
- realisationsvinst   
- nedskrivning   
Kapitalisering av löpande avkastning 3 864 -3 864 

Beslutad utdelning  -13 845 

Belopp vid årets utgång 369 194 33 864 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   
Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 388 212 364 401 

Summa  anläggningstillgångar 388 212 364 401 

Omsättningstillgångar:   
Bankmedel 14 846 14 198 

Summa omsättningstillgångar 14 846 14 198 

SUMMA TILLGÅNGAR 403 058 378 599 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   
Bundet eget kapital 369 194 365 330 
Fritt eget kapital 33 864 13 845 

Summa eget kapital 403 058 379 175 

Skulder:   
Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 403 058 378 599 
SKULDER   



Not 1 
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ÅRSREDOVISNING FÖR 
 

Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne 
(org.nr. 855900-6179) 

 

RÄKENSKAPSÅRET 2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet med 
testamente daterat 8 juli 1976. 

 
Stiftelsens ändamål är att dess avkastning skall användas för trivsel, trevnad och prydnad inom 
åldringsvården i Strömstad. 

 

Utdelning 
 
Beaterbergsgården, dagverksamhet 

Summa 
 

10 000 
PRO, Strömstad 4 300 
Summa 14 300 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -868 -1 167 
Stiftelsens resultat före avskrivning -868 -1 167 

Finansiella intäkter 36 011 16 131 
Finansiella kostnader -209  
Resultat efter finansnetto 35 802 16 131 

Stiftelsens årsresultat 34 935 14 963 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt värdepappersinnehav 358 164 337 596 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 344 492 14 300 

Redovisat årsresultat  34 935 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 3 580 -3 580 

Beslutad utdelning  -14 300 

Belopp vid årets utgång 348 072 31 355 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 358 164 337 596 

Summa anläggningstillgångar 358 164 337 596 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 21 264 20 621 

Summa omsättningstillgångar 21 264 20 621 

SUMMA TILLGÅNGAR 379 428 358 217 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 348 072 344 492 
Fritt eget kapital 31 355 14 300 

Summa eget kapital 379 428 358 792 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -575 

Summa skulder  -575 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 379 428 358 217 
SKULDER   



Not 1 
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ÅRSREDOVISNING FÖR 
 

Stiftelsen Vera Nothins minne 

(org.nr. 855900-6187) 
 

RÄKENSKAPSÅRET 2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens 
stadgar. 
Stiftelsens ändamål är att med avkastningen av överlämnat kapital främja behövande barns vård och 
fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

 

Utdelning 
 
Strömstads Löparklubb 

Summa 
 

10 187 
Beatebergsgårdens dagverksamhet 10 000 
Träffpunkten 11 000 
PRO, Strömstad 7 000 
Summa 38 187 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -2 029 -2 540 
Stiftelsens resultat före avskrivning -2 029 -2 540 

Finansiella intäkter 29 352 45 356 
Finansiella kostnader -54  
Resultat efter finansnetto 29 298 45 356 

Stiftelsens årsresultat 27 270 42 817 



Not 1 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt värdepappersinnehav 506 572 537 208 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 634 730 38 320 

Redovisat årsresultat  27 270 

Omföring till/från bundet eget kapital   
- realisationsvinst   
- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 930 -2 930 

Beslutad utdelning  -38 187 

Belopp vid årets utgång 637 660 24 473 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 506 572 537 208 

Summa anläggningstillgångar 506 572 537 208 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel, Swedbank 38 873 38 280 
Bankmedel, SE-banken 116 687 96 986 
Summa omsättningstillgångar 155 560 135 266 

SUMMA TILLGÅNGAR 662 132 672 474 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 637 660 634 730 
Fritt eget kapital 24 473 38 320 

Summa eget kapital 662 132 673 050 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 662 132 672 474 
SKULDER   



Not 1 
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ÅRSREDOVISNING FÖR 
 

Stiftelsen J E Johansson fond 
(org.nr. 855900-6195) 

 

RÄKENSKAPSÅRET 2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som 
i enlighet med testamente daterat 28 januari 1963. 

 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen "årligen skall utdelas till en välskött idrotts- 
sammanslutning inom Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran". 

 
 

Utdelning Summa 
 

Ingen utdelning har skett i år. 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -212 -274 
Stiftelsens resultat före avskrivning -212 -274 

Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0  
Resultat efter finansnetto 0 0 

Stiftelsens årsresultat -212 -274 



Not 1 

 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt värdepappersinnehav 0 0 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 87 821 -490 

Redovisat årsresultat  -212 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 0 0 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 87 821 -701 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 0 0 

Summa anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 87 120 87 331 

Summa  omsättningstillgångar 87 120 87 331 

SUMMA TILLGÅNGAR 87 120 87 331 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 87 821 87 821 
Fritt eget kapital -701 -490 

Summa eget kapital 87 120 87 331 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 87 120 87 331 
SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen Dahlgrenska fonden 
(org.nr. 855900-6203) 

 

RÄKENSKAPSÅRET 2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i urkund. 

 
Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela ut medel "till inköp av skolböcker för 
flitiga och fattiga skolbarn samt till premier vid årsexamen". 

 
 

Utdelning Summa 
 

Ingen utdelning har skett i år. 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -43 -56 
Stiftelsens resultat före avskrivning -43 -56 

Finansiella intäkter 1 454 623 
Finansiella kostnader -8  
Resultat efter finansnetto 1 445 623 

Stiftelsens årsresultat 1 402 567 



Not 1 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt värdepappersinnehav 15 028 13 629 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 17 237 1 171 

Redovisat årsresultat  1 402 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 144 -144 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 17 381 2 429 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 15 028 13 629 

Summa anläggningstillgångar 15 028 13 629 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 4 782 4 204 

Summa  omsättningstillgångar 4 782 4 204 

SUMMA TILLGÅNGAR 19 811 17 833 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 17 381 17 237 
Fritt eget kapital 2 429 1 171 

Summa eget kapital 19 811 18 408 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -575 

Summa skulder  -575 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 19 811 17 833 
SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen Slöjd o syskolefonden 

(org.nr. 855900-6211) 
 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i urkund. 

 
Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen "understödja syskolan eller slöjdskolan 
för flickor". 

 
Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett i  år. 

 
 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -53 -67 
Stiftelsens resultat före  avskrivning -53 -67 

Finansiella intäkter 2 080 880 
Finansiella kostnader -12  
Resultat efter finansnetto 2 068 880 

Stiftelsens årsresultat 2 016 813 



Not 1 

 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 2 

 
 
 
 
 

 
Not 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt  värdepappersinnehav 21 513 19 501 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 16 697 5 565 

Redovisat årsresultat  2 016 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 207 -207 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 16 904 7 374 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 21 513 19 501 

Summa anläggningstillgångar 21 513 19 501 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 2 764 2 185 

Summa  omsättningstillgångar 2 764 2 185 

SUMMA TILLGÅNGAR 24 277 21 686 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 16 904 16 697 
Fritt eget kapital 7 374 5 565 

Summa eget kapital 24 277 22 262 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 24 277 21 686 
SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen Lions jubileumsgåva 
(org.nr. 855900-6229) 

 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i gåvobrev 
daterat 20 augusti 1966. 

 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "en elev i grundskolans högsta 
klass, som visat goda anlag inom endera konst, litteratur, musik eller annan konstart". 

 
 

Utdelning Summa 
 

Ingen utdelning har skett i  år. 
 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -143 -180 
Stiftelsens resultat före  avskrivning -143 -180 

Finansiella intäkter 5 378 2 235 
Finansiella kostnader -31  
Resultat efter finansnetto 5 347 2 235 

Stiftelsens årsresultat 5 204 2 055 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt  värdepappersinnehav 55 610 50 417 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 45 143 14 468 

Redovisat årsresultat  5 204 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 535 -535 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 45 678 19 137 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 55 610 50 417 

Summa anläggningstillgångar 55 610 50 417 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 9 204 8 619 

Summa  omsättningstillgångar 9 204 8 619 

SUMMA TILLGÅNGAR 64 815 59 035 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 45 678 45 143 
Fritt eget kapital 19 137 14 468 

Summa eget kapital 64 815 59 611 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 64 815 59 035 
SKULDER   



Not 1 

 

26 
 

 

Stiftelsen Gurli Jacobssons fond 

(org.nr. 855900-6237) 
 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i gåvobrev 
daterat 5 juli 1955. 

 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "elev i avgångsklassen för visat 
intresse för tyska  språket". 

 
Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett i  år. 

 
 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -129 -188 
Stiftelsens resultat före  avskrivning -129 -188 

Finansiella intäkter 5 952 2 577 
Finansiella kostnader -35  
Resultat efter finansnetto 5 917 2 577 

Stiftelsens årsresultat 5 788 2 389 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt  värdepappersinnehav 61 570 55 794 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 52 537 3 833 

Redovisat årsresultat  5 788 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 592 -592 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 53 129 9 029 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 61 570 55 794 

Summa anläggningstillgångar 61 570 55 794 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 587 -2 458 

Summa  omsättningstillgångar 587 -2 458 

SUMMA TILLGÅNGAR 62 158 53 336 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 53 129 52 537 
Fritt eget kapital 9 029 3 833 

Summa eget kapital 62 158 56 370 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -3 034 

Summa skulder  -3 034 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 62 158 53 336 
SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen Kosterfonden 
(org.nr. 855900-6245) 

 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 
daterat 30 juni 1965. 

 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall "användas till premier eller stipendier åt 
skolbarn hemmahörande på Kosteröarna, däri inbegripet Ramsö och   Moholmen". 

 
Utdelning Summa 

 
Stipendium till elev   2 800 
Summa  2 800 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 
 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -63 -80 
Stiftelsens resultat före  avskrivning -63 -80 

Finansiella intäkter 2 555 1 075 
Finansiella kostnader -15  
Resultat efter finansnetto 2 540 1 075 

Stiftelsens årsresultat 2 477 995 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt  värdepappersinnehav 23 626 23 954 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 23 854 2 824 

Redovisat årsresultat  2 477 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 254 -254 

Beslutad utdelning  -2 800 

Belopp vid årets utgång 24 108 2 247 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 23 626 23 954 

Summa anläggningstillgångar 23 626 23 954 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 2 728 2 148 

Summa  omsättningstillgångar 2 728 2 148 

SUMMA TILLGÅNGAR 26 354 26 102 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 24 108 23 854 
Fritt eget kapital 2 247 2 824 

Summa eget kapital 26 354 26 678 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 26 354 26 102 
SKULDER   



Not 1 
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Stiftelsen Std:s grundskolas samfond nr.1 

(org.nr. 855900-6252) 
 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens 
stadgar. 

 
Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som 
möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att avkastningen 
används till förmån för eleverna vid grundskolan i   kommunen. 

 

Utdelning 
 
Tjärnö samhällsförening 

Summa 
 

9 200 
Strömstiernaskolan 9 200 
Summa 18 400 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -702 -873 
Stiftelsens resultat före  avskrivning -702 -873 

Finansiella intäkter 28 574 11 763 
Finansiella kostnader -166  
Resultat efter finansnetto 28 409 11 763 

Stiftelsens årsresultat 27 707 10 890 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt  värdepappersinnehav 277 131 267 878 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 271 934 18 495 

Redovisat årsresultat  27 707 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 2 841 -2 841 

Beslutad utdelning  -18 400 

Belopp vid årets utgång 274 775 24 961 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 277 131 267 878 

Summa anläggningstillgångar 277 131 267 878 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 22 604 21 975 

Summa  omsättningstillgångar 22 604 21 975 

SUMMA TILLGÅNGAR 299 735 289 853 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 274 775 271 934 
Fritt eget kapital 24 961 18 495 

Summa eget kapital 299 735 290 429 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 299 735 289 853 
SKULDER   



Not 1 
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ÅRSREDOVISNING  FÖR 
 

Stiftelsen Gunvor Larssons fond 
(org.nr. 855900-6260) 

 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 

 
Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente. 

 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till trivselhöjande åtgärder för patienter och 
personal på kommunens äldreboenden. 

 
Utdelning Summa 

 
Beatebergsgårdens dagverksamhet 8 423 
Summa 8 423 

 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -572 -733 
Stiftelsens resultat före avskrivning -572 -733 

Finansiella intäkter 23 845 10 137 
Finansiella kostnader -138  
Resultat efter finansnetto 23 706 10 137 

Stiftelsens årsresultat 23 134 9 404 



Not 1 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt värdepappersinnehav 238 205 223 538 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 228 480 8 423 

Redovisat årsresultat  23 134 

Omföring till/från bundet eget kapital   
- realisationsvinst   
- nedskrivning   
Kapitalisering av löpande avkastning 2 371 -2 371 

Beslutad utdelning  -8 423 

Belopp vid årets utgång 230 851 20 763 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 238 205 223 538 

Summa anläggningstillgångar 238 205 223 538 

Omsättningstillgångar:   
Bankmedel 13 409 12 789 

Summa omsättningstillgångar 13 409 12 789 

SUMMA TILLGÅNGAR 251 614 236 327 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   
Bundet eget kapital 230 851 228 480 
Fritt eget kapital 20 763 8 423 

Summa eget kapital 251 614 236 903 

Skulder:   
Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 251 614 236 327 
SKULDER   



Not 1 
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ÅRSREDOVISNING FÖR 
 

Stiftelsen Stift. för äldreboende 
(org.nr. 854600-9633) 

 

RÄKENSKAPSÅRET 2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i 
stiftelsens stadgar. 

 
Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så 
hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ända- 
målet är att skapa trivsel och trevnad för kommunens äldreboende. 

 

Utdelning 
 
Uddens kortidsboende 

Summa 
 

8 083 
Jägarens servicehus 8 083 
Summa 16 166 

 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 300 -1 628 
Stiftelsens resultat före avskrivning -1 300 -1 628 

Finansiella intäkter 45 685 19 701 
Finansiella kostnader -265  
Resultat efter finansnetto 45 420 19 701 

Stiftelsens årsresultat 44 120 18 073 



Not 1 

 

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt värdepappersinnehav 456 155 428 286 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 438 664 16 166 

Redovisat årsresultat  44 120 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 4 542 -4 542 

Beslutad utdelning  -16 166 

Belopp vid årets utgång 443 206 39 578 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 456 155 428 286 

Summa anläggningstillgångar 456 155 428 286 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 26 629 25 968 

Summa  omsättningstillgångar 26 629 25 968 

SUMMA TILLGÅNGAR 482 784 454 254 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 443 206 438 664 
Fritt eget kapital 39 578 16 166 

Summa eget kapital 482 784 454 830 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 482 784 454 254 
SKULDER   



Not 1 
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ÅRSREDOVISNING  FÖR 
 

Stiftelsen Std komm. stift.för behövande 

(org.nr. 854600-9658) 
 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 

 
Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens 
stadgar. 

 
Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som 
möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Målgruppen för utdelning är personer 
bosatta i Strömstads kommun som befinner sig i en ekonomiskt svår situation, där personer i alla 
åldrar kan vara aktuella. 

 
Utdelning Summa 

 
Privatpersoner 29 000 
Summa 29 000 

 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och  balansräkning. 
 

 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -2 278 -2 861 
Stiftelsens resultat före  avskrivning -2 278 -2 861 

Finansiella intäkter 86 329 36 697 
Finansiella kostnader -501  
Resultat efter finansnetto 85 828 36 697 

Stiftelsens årsresultat 83 551 33 837 



Not 1 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2016 2015 
Långfristigt värdepappersinnehav 863 704 809 314 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 827 230 31 222 

Redovisat årsresultat  83 551 

Omföring till/från bundet eget kapital   
- realisationsvinst   
- nedskrivning   
Kapitalisering av löpande avkastning 8 583 -8 583 

Beslutad utdelning  -29 000 

Belopp vid årets utgång 835 813 77 190 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   
Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 863 704 809 314 

Summa  anläggningstillgångar 863 704 809 314 

Omsättningstillgångar:   
Bankmedel 49 299 48 562 

Summa   omsättningstillgångar 49 299 48 562 

SUMMA TILLGÅNGAR 913 003 857 876 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital:   
Bundet eget kapital 835 813 827 230 
Fritt eget kapital 77 190 31 222 

Summa eget kapital 913 003 858 452 

Skulder:   
Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -576 

Summa skulder  -576 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 913 003 857 876 
SKULDER   



Not 1 
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ÅRSREDOVISNING  FÖR 
 

Stiftelsen Oleana Karlssons fond 

(org.nr. 855900-6278) 
 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 
daterat 17 april 1933. 

 
Stiftelsens ändamål är att skapa trevnad och rekreation vid Skee ålderdomshem. 

 
Utdelning Summa 

Beatebergsgårdens dagverksamhet 704 
Summa 704 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 

RESULTATRÄKNING 
 

2016 
 

2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -44 -58 
Stiftelsens resultat före avskrivning -44 -58 

Finansiella intäkter 1 937 847 
Finansiella kostnader -11  
Resultat efter finansnetto 1 926 847 

Stiftelsens årsresultat 1 882 789 



Not 1 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 

Långfristigt  värdepappersinnehav 19 336 18 162 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 18 034 704 

Redovisat årsresultat  1 882 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 193 -193 

Beslutad utdelning  -704 

Belopp vid årets utgång 18 227 1 689 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 19 336 18 162 

Summa anläggningstillgångar 19 336 18 162 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 580 -27 

Summa omsättningstillgångar 580 -27 

SUMMA  TILLGÅNGAR 19 916 18 135 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 18 227 18 034 
Fritt eget kapital 1 689 704 

Summa eget kapital 19 916 18 738 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder  -603 

Summa skulder  -603 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 19 916 18 135 
SKULDER   



Not 1 
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ÅRSREDOVISNING  FÖR 
 

Gertie och Helge Hults stiftelse 

(org.nr. 802477-3437) 
 

RÄKENSKAPSÅRET  2016 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 
daterat 2004-03-16 

 
Stiftelsens ändamål är att tillgodose trivselbefrämjande åtgärder för boende och personal 
på Beatebergsgårdens servicehus. 

 
Utdelning Summa 

 
Montering av lusthus, Beateberg 137 494 Inköpt -15 
Summa 137 494 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -3 126 -4 511 
Stiftelsens resultat före avskrivning -3 126 -4 511 

Finansiella intäkter 0 220 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat efter finansnetto 0 220 

Stiftelsens årsresultat -3 126 -4 291 
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Not 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2016 2015 

Långfristigt  värdepappersinnehav 54 608 54 608 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 659 323 549 021 

Redovisat årsresultat  -3 126 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 0 0 

Beslutad utdelning  -137 494 

Belopp vid årets utgång 659 323 408 401 

 
BALANSRÄKNING 

 
2016 

 
2015 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 54 608 54 608 

Summa anläggningstillgångar 54 608 54 608 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 1 013 116 1 153 736 

Summa omsättningstillgångar 1 013 116 1 153 736 

SUMMA  TILLGÅNGAR 1 067 724 1 208 344 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 659 323 659 323 
Fritt eget kapital 408 401 549 021 

Summa eget kapital 1 067 724 1 208 344 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 067 724 1 208 344 
SKULDER   
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PM till Kommunstyrelsen i Strömstad 
 

Utdelning till destinatärkretsen 
 

Samtliga stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun beskattas inte för den årliga 
avkastningen på kapitalet. Det krävs att stiftelserna, sett över en period av ungefär 
fem år, använder minst 80 % av nettoavkastningen för det kvalificerande 
ändamålet (främja försvarsändamål, främja vård och uppfostran av barn, lämna 
understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet 
bland behövande, främja vetenskaplig forskning, främja nordiskt samarbete) 

 
Det finns flera stiftelser där utdelningarna till destinatärkretsen varit för låg de senaste 
åren. Nedanstående stiftelser för 2016 kommer inte upp till 80 % under den senaste 5 
årsperioden. Tre svartmarkerade stiftelser nedan har två år i följd inte kommit upp 
till 80% 

 

 2016 2015 

102 Stiftelsen A o Cavalli-Holmgrens rådhusfond 62% 82% 

104 Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond 34% 46% 
105 Stiftelse Vette Härads barnkolonifond 60% 83% 
203 Stiftelsen Slöjd och syskolefonden 0% 24% 
205 Lions Jubileumsgåva 0% 0% 
206 Stiftelsen Gurli Jacobssons fond 60% 151% 
208 Stiftelse Std:s grundskolans samfond nr 1 63% 97% 

 

Vid en eventuell skattekontroll kan alltså ovanstående stiftelser bli beskattade, vilket 
innebär att en stor del av överskottet går till skatt och stiftelsernas förmåga att göra 
utdelningar samt konsolidering försämras. Det är viktigt att dessa stiftelser under 2017 
ökar nivån på utdelning för att undvika beskattning i framtiden. 
Ett sätt kan vara att marknadsföra stiftelserna mer så att fler ansökningar kommer in 
de kommande åren. 

 
Det vore bra att i framtiden minska antalet stiftelser genom permutation så att 
administrationen minskar och att varje stiftelse förfogar över mer kapital än tidigare. 

 
 
 

Strömstad 2017- 
 
 
 

Lars Flodin Anders Bergman 
Revisor Revisor 
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SWEDBANK 

102 A o C Cavalli Holmgrens rådhusfond 26 201,58 0,00 450 502,32 48 054,95 -18 575,91 479 981,36 506 182,94 

103 Ståhlhanes fond Pauvres Honteux 61 262,41 0,00 1 740 933,21 215 517,81 -103 210,21 1 853 240,81 1 914 503,22 

104 A J Lundgrens donationsfond 892,83 0,00 1 543 656,25 164 661,36 -65 439,46 1 642 878,15 1 643 771,98 

105 Std Vette Härads barnkolonifond 14 846,06 0,00 364 400,84 38 870,52 -15 059,59 388 211,77 403 057,83 

107 Signe o Einar Karlssons minne 21 264,15 0,00 337 595,68 36 011,24 -15 443,32 358 163,60 379 427,75 

108 Stiftelsen Vera Nothins minne 38 873,22 0,00 537 207,99 9 250,93 -39 886,44 506 572,48 545 445,70 

202 Dahlgrenska fonden 4 782,34 0,00 13 628,74 1 453,79 -54,32 15 028,21 19 810,55 

203 Slöjd o syskolefonden 2 764,39 0,00 19 500,85 2 080,16 -68,45 21 512,56 24 276,95 

205 Lions jubileumsgåva 9 204,49 0,00 50 416,61 5 377,92 -184,16 55 610,37 64 814,86 

206 Gurli Jacobssons fond 587,23 0,00 55 793,74 5 951,50 -174,75 61 570,49 62 157,72 

207 Kosterfonden 2 728,19 0,00 23 953,84 2 555,15 -2 882,78 23 626,21 26 354,40 

208 Stift.Std:s grundskolas samfond nr.1 22 603,70 0,00 267 877,77 28 574,44 -19 320,80 277 131,41 299 735,11 

302 Gunvor Larssons fond 13 408,83 0,00 223 538,42 23 844,77 -9 177,96 238 205,23 251 614,06 

303 Stiftelsen för äldreboende 26 628,65 0,00 428 285,65 45 685,11 -17 815,60 456 155,16 482 783,81 

304 Std kommuns stift. för behövande 49 298,55 0,00 809 313,81 86 329,25 -31 938,77 863 704,29 913 002,84 

305 Oleana Karlssons fond 579,53 0,00 18 161,92 1 937,33 -762,76 19 336,49 19 916,02 

         
 Utg balans 2016-12-31 295 926,15 0,00 6 884 767,64 716 156,23 -339 995,28 7 260 928,59 7 556 855,74 

 

 Bank 161231 Ränta 161231 Värdepapper Värdepapper Tillgångar 

Kto Fond exkl ränta  161231 161231 161231 

SWEDBANK 
306  Gertie o Helge Hults stiftelse 

Utg balans 2016-12-31 
 

SE-BANKEN 

108 Vera Nothins minne 

109  J E Johansson fond 
 

Totalt 2016-12-31 

Sammanställning över förvaltade fonder  2016 
 

Kto  Fond Bankmedel 
2016-12-31 

exkl ränta 

Ränta 
2016-12-31 

Värdepapper 
2016-01-01 

Utdeln/Reavinster  Uttag/reaförlust 

under året under året 

Värdepapper 
2016-12-31 

Tillgångar 
2016-12-31 

1 013 115,75  54 607,79   54 607,79 54 607,79 

1 013 115,75 0,00    54 607,79 1 067 723,54 

116 686,70 0,00     116 686,70 

87 119,86 0,00     87 119,86 

1 512 848,46 0,00 6 939 375,43 716 156,23 -339 995,28 7 315 536,38 8 828 384,84 



 
PM till Kommunstyrelsen i Strömstad 
 
 

Utdelning till destinatärkretsen 
 

Samtliga stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun beskattas inte för den årliga 
avkastningen på kapitalet. Det krävs att stiftelserna, sett över en period av ungefär 
fem år, använder minst 80 % av nettoavkastningen för det kvalificerande 
ändamålet (främja försvarsändamål, främja vård och uppfostran av barn, lämna 
understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet 
bland behövande, främja vetenskaplig forskning, främja nordiskt samarbete) 
 
Det finns flera stiftelser där utdelningarna till destinatärkretsen varit för låg de senaste 
åren. Nedanstående stiftelser för 2016 kommer inte upp till 80 % under den senaste 5 
årsperioden. Tre svartmarkerade stiftelser nedan har två år i följd inte kommit upp 
till 80% 
  
        2016  2015 
 
102 Stiftelsen A o Cavalli-Holmgrens rådhusfond  62%  82% 
104 Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond   34%  46% 
105 Stiftelse Vette Härads barnkolonifond   60%  83% 
203 Stiftelsen Slöjd och syskolefonden     0%    24% 
205 Lions Jubileumsgåva                 0%   0% 
206 Stiftelsen Gurli Jacobssons fond    60%           151% 
208 Stiftelse Std:s grundskolans samfond nr 1   63%  97% 

 
Vid en eventuell skattekontroll kan alltså ovanstående stiftelser bli beskattade, vilket 
innebär att en stor del av överskottet går till skatt och stiftelsernas förmåga att göra 
utdelningar samt konsolidering försämras. Det är viktigt att dessa stiftelser under 2017 
ökar nivån på utdelning för att undvika beskattning i framtiden. 
Ett sätt kan vara att marknadsföra stiftelserna mer så att fler ansökningar kommer in 
de kommande åren. 
 
Det vore bra att i framtiden minska antalet stiftelser genom permutation så att 
administrationen minskar och att varje stiftelse förfogar över mer kapital än tidigare. 
 
 
 
Strömstad 2017- 
 
 
 
Lars Flodin     Anders Bergman 
Revisor     Revisor 
 
 
 
 
 



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 16 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §66      Dnr: KS/2016-0250 

Finansiell rapport 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansiell rapport för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 111 mnkr 2016-12-31. Värdet på aktierna uppgick 
till 42 mnkr och på räntebärande värdepapper 69 mnkr. 
Totalt ökade värdet på placeringarna med 4,9% och sedan start är värdeökningen 108%. 
Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila bränslen. 
Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende 2030. 
På grund av det låga ränteläget med minusränta har en ny modell för att hantera 
överlikviditet införts. Den går ut på att kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt 
att överlikviditeten placeras i en korträntefond. Genom detta ökar 
avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt att kommunen inte belastas med 
kostnader för innestående likviditet. 
20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till framtida 
investeringar. 
Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning. Upplåningsbehov kommer 
att uppstå under 2017. 
Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller annan risk som 
följer med extern finansiering. Däremot kan upplåning bli aktuellt inom snar framtid då 
en omfattande utbyggnad av reningsverket ska genomföras. 
De kommunala bolagens upplåning har ökat med 35 mnkr under året och uppgår nu till 
1 219,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen Strömstadsbyggen och 324 Mnkr i 
Strömstadslokaler. Strömstadsbyggen har under året upplånat 15 mnkr och 
StrömstaNet 20 mnkr. Kommunen har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt 
3,7 mnkr. Den höga belåningen i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen 
innebär att det föreligger en viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §49 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §56 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-21 
Månadsrapport Öhmans 161231 

 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 15



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS §49 
KSAU §56     Dnr: KS/2016-0250 

Finansiell rapport 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansiell rapport för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 111 mnkr 2016-12-31. Värdet på aktierna uppgick 
till 42 mnkr och på räntebärande värdepapper 69 mnkr. 
Totalt ökade värdet på placeringarna med 4,9% och sedan start är värdeökningen 108%. 
Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila bränslen. 
Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende 2030. 
På grund av det låga ränteläget med minusränta har en ny modell för att hantera 
överlikviditet införts. Den går ut på att kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt 
att överlikviditeten placeras i en korträntefond. Genom detta ökar 
avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt att kommunen inte belastas med 
kostnader för innestående likviditet. 
20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till framtida 
investeringar. 
Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning. Upplåningsbehov kommer 
att uppstå under 2017. 
Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller annan risk som 
följer med extern finansiering. Däremot kan upplåning bli aktuellt inom snar framtid då 
en omfattande utbyggnad av reningsverket ska genomföras. 
De kommunala bolagens upplåning har ökat med 35 mnkr under året och uppgår nu till 
1 219,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen Strömstadsbyggen och 324 Mnkr i 
Strömstadslokaler. Strömstadsbyggen har under året upplånat 15 mnkr och 
StrömstaNet 20 mnkr. Kommunen har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt 
3,7 mnkr. Den höga belåningen i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen 
innebär att det föreligger en viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-21 
Månadsrapport Öhmans 161231 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 

 
 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-29 KS/2017-0033 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 
KSAU §56                        Dnr: KS/2016-0250 

Finansiell rapport 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansiell rapport för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 111 mnkr 2016-12-31.  Värdet på aktierna uppgick 
till 42 mnkr och på räntebärande värdepapper 69 mnkr. 
Totalt ökade värdet på placeringarna med 4,9% och sedan start är värdeökningen 108%. 
Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila bränslen. 
Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende 2030.  
På grund av det låga ränteläget med minusränta har en ny modell för att hantera 
överlikviditet införts. Den går ut på att kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt 
att överlikviditeten placeras i en korträntefond. Genom detta ökar 
avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt att kommunen inte belastas med 
kostnader för innestående likviditet.  
20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till framtida 
investeringar.  
Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning. Upplåningsbehov kommer 
att uppstå under 2017. 
Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller annan risk som 
följer med extern finansiering. Däremot kan upplåning bli aktuellt inom snar framtid då 
en omfattande utbyggnad av reningsverket ska genomföras. 
De kommunala bolagens upplåning har ökat med 35 mnkr under året och uppgår nu till 
1 219,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen Strömstadsbyggen och 324 Mnkr i 
Strömstadslokaler. Strömstadsbyggen har under året upplånat 15 mnkr och 
StrömstaNet 20 mnkr. Kommunen har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt 
3,7 mnkr. Den höga belåningen i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen 
innebär att det föreligger en viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-21 
Månadsrapport Öhmans 161231 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att finansiell rapport för 2016 godkänns 

 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-29 KS/2017-0033 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 

 
 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-03-21 Dnr: KS/2016-0250
KS - Ekonomiavdelning
Lars-Erik Hansson, 052619202

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Finansiell rapport 2016

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att finansiell rapport för perioden januari-augusti godkänns

Ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 111 mnkr 2016-12-31.  Värdet på 
aktierna uppgick till 42 mnkr och på räntebärande värdepapper 69 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 4,9% och sedan start är 
värdeökningen 108%.

Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som 
minskat exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, 
råvaror och fossila bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns 
vision om att vara fossiloberoende 2030. 

På grund av det låga ränteläget med minusränta har en ny modell för att 
hantera överlikviditet införts. Den går ut på att kommunen erhåller en 
kostnadsfri kredit samt att överlikviditeten placeras i en korträntefond. 
Genom detta ökar avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt att 
kommunen inte belastas med kostnader för innestående likviditet. 

20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till 
framtida investeringar. 

Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning. 
Upplåningsbehov kommer att uppstå under 2017.

Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller 
annan risk som följer med extern finansiering. Däremot kan upplåning bli 
aktuellt inom snar framtid då en omfattande utbyggnad av reningsverket 
ska genomföras.

De kommunala bolagens upplåning har ökat med 35 mnkr under året och 
uppgår nu till 1 219,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen 
Strömstadsbyggen och 324 Mnkr i Strömstadslokaler. Strömstadsbyggen 
har under året upplånat 15 mnkr och StrömstaNet 20 mnkr. Kommunen 
har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt 3,7 mnkr. Den höga 
belåningen i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen 

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-03-21 Dnr: KS/2016-0250
KS - Ekonomiavdelning

innebär att det föreligger en viss men låg risk för infriande av 
borgensåtagandena. 

Beslutsunderlag
Månadsrapport Öhmans 161231

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
052619202
lars-erik.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till



Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4)
Ekonomiavdelningen 2016-03-20
Lars-Erik Hansson tele 0526-192 02 Dnr:KS/2015-0215 
Lars-erik.hansson@stromstad.se

Finansiell rapport 2016

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet uppgår till 111 mnkr 2016-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 42 mnkr och på räntebärande värdepapper 69 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 4,9% och sedan start är värdeökningen 
108%.

Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila 
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende 
2030. 

På grund av det låga ränteläget med minusränta har en omplacering av likvida medel 
till Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar istället en kredit som är 
kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Avkastning

Total avkastning 2016 uppgår till 4,9 %, medan jämförelseindex har ökat 6,9 %. Sedan 
starten 2000-09 har portföljen ökat med 108 %, medan jämförelseindex har ökat 131 
%. Bästa utvecklingen står svenska aktier för med en ökning på 190 % mot 
jämförelseindex 182 %. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört 
med index. Det är korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt. Så länge 
det låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga.   

Svenska aktier 2,2% 2,9% -0,7% 8,3% 9,6% -1,3% 190% 182% 8%

Utländska aktier 0,1% 0,8% -0,7% 12,8% 15,9% -3,1% 64% 72% -8%

Svenska räntebärande 
papper

-0,1% -0,2% 0,1% 1,5% 2,6% -1,1% 87% 105% -18%

Totalt portfölj 0,3% 0,6% -0,3% 4,9% 6,9% -2,0% 108% 131% -23%

Sedan start Differens 
utfall - 
index

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

Differens 
utfall - 
indexTillgångsslag

Utfall 
portföljen

Avkastning totalt                                                                                                                                                                                                                      

Jämförelse-
index

Jämförelse-
index 

Utfall 
portföljen

dec-16 jan - dec 2016Differens 
utfall - 
index
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Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde har ökat med 4,9 procent vilket motsvarar 5,2 mnkr under 
2016.  Det totala värdet uppgår till 111  mnkr sista december. Orealiserad vinst uppgår 
till 7,3 mnkr vilket är en minskning med 11 mnkr jämfört med 2015.

Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.

Tillgångsslag 2015-12-31 2016-12-31 Förändr i kr Förändr i %
Anskaffningsvärde räntebärande 
fonder (bokf värde) 65 207 384 65 790 709 583 325 0,9%

Marknadsvärde räntebärande fonder 67 906 035 68 917 543 1 011 508 1,5%
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
räntebärande fonder 2 698 651 3 126 834 428 183
Anskaffningsvärde aktiefonder 
(bokfört värde) 22 449 395 38 066 817 15 617 422 69,6%

Marknadsvärde aktiefonder 38 124 808 42 274 807 4 149 999 10,9%
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
aktiefonder 15 675 413 4 207 990 -11 467 423
Anskaffningsvärde hela portföljen 
(bokfört värde) 87 656 779 103 857 526 16 200 747 18,5%

Marknadsvärde hela portföljen 106 030 843 111 192 350 5 161 507 4,9%
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
hela portföljen 18 374 064 7 334 824

Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 62 % vid årets slut. Andelen aktier 
ligger på 38 %.  Inriktningen är att under kommande år öka andelen aktier.  
Tillgångsslag 2015-12-31 2016-12-31

 
Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

Öhmanobligationsfond 46 162 093 44,7% 47 300 738 42,5%

Öhman penningmarknadsfond 21 743 942 21,1% 21 616 805 19,4%

Summa räntefonder 67 906 035 65,8% 68 917 543 62,0%

Öhman sverige hållbar 18 201 715 16,1% 19 708 720 17,7%

Öhman global hållbar 19 923 093 4,9% 22 566 087 20,3%

Summa aktiefonder 38 124 808 34,2% 42 274 807 38,0%

Summa portfölj 106 030 843 100,0% 111 192 350 100,0%
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Likviditetsförvaltning

Likvida medel har minskat med 56,4 mnkr under året, från 72,2 mnkr till 15,8 mnkr. 
Förändringen består av:

- koncernbolagens saldon har ökat med 12,3 mnkr, från 35,9 till 48,2 mnkr som 
främst påverkas av nyupplåning inom AB StrömstaNet.

- kommunens likvidkonton har minskat med 68,7 mnkr som delvis beror på 
placering av 50 mnkr i korträntefond samt investeringar. 

Under året har en ny modell för att hantera överlikviditet införts. Den går ut på att 
kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt att överlikviditeten placeras i en 
korträntefond. Genom detta ökar avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt 
att kommunen inte belastas med kostnader för innestående likviditet. 

20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till framtida 
investeringar. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 71,7 mnkr. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgår till 82,3 mnkr och finansiella 
anläggningstillgångar till 59,3 Mnkr. Förändring på 12,7 mnkr har skett inom 
långfristiga skulder som främst avser överföring av taxekollektivens resultat till 
investeringsfonder.

Fondvärde per 161231 

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell kurs Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

Nordea Bostadsobligationsfond   183 231        109,15    111,00 20 339 234 339 234

Nordea Institutionell Kortränta      41 328     1 209,84 1 211,15 50 053 866 53 866

Upplåningsuppföljning

Årets investeringar har finansierats utan externa lån. 

Kontokrediten var outnyttjad på balansdagen 31 december.

Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning men har andra 
långfristiga skulder uppgående till 123,3 mnkr. Dessa består av inbetalda 
anslutningsavgifter för vatten, avlopp och fjärrvärme, gatukostnadsersättningar och 
investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras över tid enligt gällande 
redovisningsregler. De långfristiga skulderna består även av taxekollektivens 
ackumulerade samt årets resultat som har överförts från kortfristiga skulder till 
vardera långfristiga investeringsfonder. 

Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller annan risk som 
följer med extern finansiering. Däremot kan upplåning bli aktuellt inom snar framtid 
då en omfattande utbyggnad av reningsverket ska genomföras. 
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De kommunala bolagens upplåning har ökat med 35 mnkr under året och uppgår nu 
till 1 219,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen Strömstadsbyggen och 324 Mnkr i 
Strömstadslokaler. Strömstadsbyggen har under året upplånat 15 mnkr och 
StrömstaNet 20 mnkr. Kommunen har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt 
3,7 mnkr. Den höga belåningen i bolagen där motsvarande belopp är kommunal 
borgen innebär att det föreligger en viss men låg risk för infriande av 
borgensåtagandena. 

Bilagor

1. Finansiell rapport från Öhman per 161231



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 17 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §67    Dnr: KS/2017-0178 

Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads Badanstalt 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta 
finansförvaltningen 

att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Badanstalten AB har inkommit med en ansökan om driftsbidrag för 2017 
med 500 tkr. Badanstalten har genomgått en omställning av verksamheten under 
senaste året då spaverksamheten avvecklats vilket påverkat ekonomin för bolaget. 
Budgeten för 2017 som lämnats till kommunen visar på ett negativt nettoresultat. Med 
utgångspunkt i den och bolagets egna kapital är det en förutsättning av bolagets 
ekonomi stärks genom ett driftbidrag. Den genomförda revisionen 2016 lyfte upp 
problematiken med att låta anknytningsverksamhet finansiera verksamheten i 
simhallen. I den rapporten lyftes möjligheten med driftsbidrag till bolaget för att 
beaktas av kommunstyrelsen i kommande budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12§50 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 §67 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29 
Ansökan om driftsbidrag 2017 02 28 
Budget 2017 AB Strömstads Badanstalt 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS §50 
KSAU §67     Dnr: KS/2017-0178 

Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads Badanstalt 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta 
finansförvaltningen 

att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Badanstalten AB har inkommit med en ansökan om driftsbidrag för 2017 
med 500 tkr. Badanstalten har genomgått en omställning av verksamheten under 
senaste året då spaverksamheten avvecklats vilket påverkat ekonomin för bolaget. 
Budgeten för 2017 som lämnats till kommunen visar på ett negativt nettoresultat. Med 
utgångspunkt i den och bolagets egna kapital är det en förutsättning av bolagets 
ekonomi stärks genom ett driftbidrag. Den genomförda revisionen 2016 lyfte upp 
problematiken med att låta anknytningsverksamhet finansiera verksamheten i 
simhallen. I den rapporten lyftes möjligheten med driftsbidrag till bolaget för att 
beaktas av kommunstyrelsen i kommande budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29 
Ansökan om driftsbidrag 2017 02 28 
Budget 2017 AB Strömstads Badanstalt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta 
finansförvaltningen 
att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-05 KS/2017-0219 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU §69                        Dnr: KS/2017-0178 

Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads Badanstalt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta 
finansförvaltningen 

att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018 

Sammanfattning av ärendet  
Styrelsen för Badanstalten AB har inkommit med en ansökan om driftsbidrag för 
2017 med 500 tkr. Badanstalten har genomgått en omställning av verksamheten 
under senaste året då spaverksamheten avvecklats vilket påverkat ekonomin för 
bolaget. Budgeten för 2017 som lämnats till kommunen visar på ett negativt 
nettoresultat. Med utgångspunkt i den och bolagets egna kapital är det en 
förutsättning av bolagets ekonomi stärks genom ett driftbidrag. Den genomförda 
revisionen 2016 lyfte upp problematiken med att låta anknytningsverksamhet 
finansiera verksamheten i simhallen. I den rapporten lyftes möjligheten med 
driftsbidrag till bolaget för att beaktas av kommunstyrelsen i kommande 
budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29 
Ansökan om driftsbidrag 2017 02 28 
Budget 2017 AB Strömstads Badanstalt 
 
Kommunledningsförvaltingens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr. 
att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Peter Dafteryd (C) yrkar att tillägg till andra att-satsen görs enligt följande: 
att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta 
finansförvaltningen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Peter 
Dafteryds tilläggsyrkande antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Driftbidrag  för 2017  Strömstads Badanstallt    
 
 
Strömstads badanstalt AB äskar 500 000 sek i driftbidrag för verksamhetsåret 2017 
 
Med utgångspunkt från budgetkalkyl för verksamhetsåret 2017 krävs 500 000 sek i 
driftbidrag/ tillskott. Driftbidraget ska ses som riktat till badverksamheten. Detta belopp 
kommer inte att stärka det i nuläget låga aktiekapitalet som per 2016 års bokslut är 241 000 
sek. 
 
Då aktiekapitalet nästan är förbrukat befinner sig bolaget i ett svagt ekonomiskt läge och 
känsliga för negativa förändringar i form av driftstopp, kostnadsökningar, förändringar i 
uppdraget eller minskning av besökande. Styrelsen återkopplar löpande under 
verksamhetsåret till Kommunstyrelsen om negativa förändringar uppstår som riskerar 
aktiekapitalets nedre gräns. 
 
Åtgärder har gjorts och kommer att göras kring besparingar, kundrekrytering och förstärkning 
av service och utbud. Driftbehovet är dock i väsentlig grad lägre än 2016 då det tillsköts 1,7 
miljoner Skr. till badbolaget.  
 
Kalkylunderlag och kostnadsfördelningar kan bifogas eller redovisas som muntlig 
information till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Driftbidrag för 2018 
 
Badbolaget avser att återkomma med äskande inför budgetår 2018 då detta äskande är 
beroende av beslut kring pågående organisationsutredning och frågan om renovering eller 
nybyggnation av badanläggning.  
I budgetkalkylen kommer faktorer som stängningstid, hyreskostnad, bemanningsbehov, 
besöksstopp under eventuell renovering att få beaktas. 
 
 
Erland Lundqvist 
Arbetande Ordförande 
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Kommunledningsförvaltningen 2017-03-29 Dnr: KS/2017-0178
KS - Administrativ avdelning
Lars-Erik Hansson, 052619202

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads Badanstalt

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr.

Att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018

Ärendet
Styrelsen för Badanstalten AB har inkommit med en ansökan om driftsbidrag för 
2017 med 500 tkr. Badanstalten har genomgått en omställning av verksamheten 
under senaste året då spaverksamheten avvecklats vilket påverkat ekonomin för 
bolaget. Budgeten för 2017 som lämnats till kommunen visar på ett negativt 
nettoresultat. Med utgångspunkt i den och bolagets egna kapital är det en 
förutsättning av bolagets ekonomi stärks genom ett driftbidrag. Den genomförda 
revisionen 2016 lyfte upp problematiken med att låta anknytningsverksamhet 
finansiera verksamheten i simhallen. I den rapporten lyftes möjligheten med 
driftsbidrag till bolaget för att beaktas av kommunstyrelsen i kommande 
budgetarbete. 

Beslutsunderlag
Budget 2017 AB Strömstads Badanstalt

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
052619202
lars-erik.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Strömstad Badanstalt AB
Diana Johansson
Lars-Erik Hansson
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen



Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017

Kommentar Prognos 

2016 Rensat från SPA

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

Reklam aktivitetshall 0 0 50 000 50 000

Extern uthyning akt. hall 0 180 000 200 000 200 000

Intäkt aktivitetshall 0 1 250 000 1 250 000 1 250 000

3012 Intäkt bad/motion 6% moms 8 322 514,80 8 034 765 8 600 000 7 500 000 7 900 000

Sjunkande antal 

autogiro 7 900 000

3013 Intäkt solarium 25% moms 96 704,54 0 0 0 0

3014 Intäkt SPA-behanl 25% moms 1 113 568,77 1 396 311 1 380 000 1 100 000 0 0

3015 Intäkt artiklar 25% moms 91 916,64 290 669 100 000 150 000 150 000 150 000

3016 Intäkt kost"GodBalans" 12% moms 25 130,75 853 0 0 0 0

3017 Intäkt livsmedel 12% moms 212 705,10 200 612 220 000 190 000 200 000 200 000

3018 Intäkt SPA-produkter 25% moms 496 311,76 457 165 478 000 240 000 0

Utförsäljning av 

varulagret under 2016 0

3019 Intäkt Kallbadhus 6% moms 55 563,15 57 482 80 000 78 000 80 000 80 000

3020 Intäkt övrigt 25% moms 281 459,46 262 885 250 000 210 000 150 000 150 000

3021 SPA Friskvårdsavgift 6% 737 317,10 809 356 795 000 600 000 0

Kopplat till utebliven 

SPA-intäkt 0

3091 Kursdifferens 25% 4 291,89 0 0 0 0

3100 Hyresintäkt skattepl 0 109 000 0 0

Ändrade rutiner för 

SPA-hyra 0

3721 Kassadifferenser 10 892,73 0 0 0 0

3740 Öres-och kronutjämning -3,41 0 0 0 0

Summa nettoomsättning 11 448 373,28 11 510 099 12 012 000 11 498 000 9 980 000 9 980 000

Övriga rörelseintäkter

3970 Vinst avyttr. inventarier 0 3 200 0 0 0 0

3973 Vinst avyttr maskiner/inv 8 000,00 2 124 0 0 0 0

3990 Övr ersättn och intäker 445 623,96 1 472 0 9 600 9 600 9 600

3991 Övriga intäkter 25% moms 0 1 238 760 0 258 000 0

Resultatförda 

presentkort 0

Summa övriga rörelseintäkter 453 623,96 1 245 556 0 267 600 9 600 9 600

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 11 901 997,24 12 756 009 12 012 000 11 765 600 9 989 600 9 989 600

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4013 Inköp livsmedel -173 813,52 -153 177,83 -169 000,00 -140 000 -169 000 -169 000

4014 Inköp artiklar -27 722,74 -20 839,75 -25 000,00 -20 000 -25 000 -25 000

4015 Inköp SPA produkter -272 147,30 -223 195,47 -220 000,00 -51 000 0 0

4950 Förändr lager färdigvaror 31 748,00 96 395,00 0,00 0 0 0

Summa råvaror och förnödenheter -441 935,56 -300 818 -414 000 -211 000 -194 000 -194 000

BRUTTOVINST 11 460 061,68 12 455 191,42 11 598 000,00 11 554 600 9 795 600 9 795 600

AB Strömstads Badanstalt detaljbudget 2017



Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017

Kommentar Prognos 

2016 Budget 2017

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -1 669 309,00 -1 354 831 -1 433 000 -1 584 000 -1 584 000

Hyresavräkning (157') 

för driftsavbrott 

bassängen har inte 

gjorts -1 584 000

5011 Lokalhyra SPA -300 000,00 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

Eventuell hyresintäkt 

250tkr 0

5061 Tvätt 0,00 -149 778,35 -240 000,00 -125 000 0 0

5060 Städning, renhållning -15 606,61 -232 990,00 -200 000,00 -406 000 -246 000

Mer externt städ än 

beräknat, 121 tkr 

hänförligt till 

uppstartsstädning av 

Aktivitetshallen -246 000

5090 Övr lokalkostnader -1 068,75 -1 383,20 0,00 -500 0 0

5220 Hyra-leasing inventarier -36 200,13 -11 352,00 0,00 -9 000 0 0

5410 Förbrukn inventarier SPA -36 971,18 -33 197,50 -10 000,00 -400 -10 000 -10 000

5411 Förbrukn inventarier -25 077,08 -86 421,61 -35 000,00 -100 000 -90 000

Ombyggnation av skåp 

i omklädningsrum -90 000

5460 Förbrukningsmaterial -144 414,43 -282 617,42 -200 000,00 -190 000 -190 000 -190 000

5461 Förbrukn.material SPA -147 490,62 -138 531,38 -130 000,00 -50 000 0 0

5470 Behand.produkter SPA -98 554,79 -161 538,54 -170 000,00 -45 000 0 0

5480 Arbetskläder -22 038,08 -106 804,44 -20 000,00 -8 000 -30 000 -30 000

5481 Arbetskläder SPA -10 285,64 -38 300,36 -15 000,00 -400 0 0

5490 Övrigt material -49 770,06 -1 970,45 0,00 -35 000 -50 000 -50 000

5491 Övrigt material SPA -2 057,67 -1 958,52 0,00 0 0 0

5500 Reparation och underhåll -40 409,49 -5 367,25 0,00 0 -40 000 -40 000

5501 Reparation och underhåll SPA -64 317,59 -332,00 0,00 0 0 0

5710 Frakt och transport -500 -312,75 0,00 -500 0 0

5800 Resekostnader,hotell m.m. -7 856,23 -131,25 0,00 0 0 0

5801 Resekostnader,hotell  SPAm.m. -3 217,86 -6 557,90 0,00 -500 0 0

5900 Reklam-PR -91 999,13 -4 244,16 0,00 -70 000 -50 000 -50 000

5901 Reklam-PR SPA -5 054,37 -43 578,66 0,00 -24 000 0 0

5910 Annonsering -10 699,00 -28 994,59 0,00 0 -50 000 -50 000

5990 Övrig reklam -3 000,00 -1 924,80 0,00 0 0 0

6060 Kreditförsäljningskostnad -26 736,45 -0,73 0,00 -500 -25 000 -25 000

6071 Repr avdr.gill -1 290,17 -6 053,99 0,00 -1 000 0 0

6072 Repr ej avdr.gill -13 861,60 -13 054,94 0,00 -500 -10 000 -10 000

6110 Kontorsmaterial -17 721,37 -26 341,10 -15 000,00 -12 000 -20 000 -20 000

6150 Trycksaker och annonser -213 583,29 -310 708,82 -100 000,00 -65 000 -50 000 -50 000

6200 Tele och post -50 517,70 -41 038,00 -36 000,00 -50 000 -50 000 -50 000

6212 Mobiltelefon -11 337,58 -10 433,66 -20 000,00 -11 000 -20 000 -20 000

6230 Datakommunikation -57 289,96 -97 723,50 -60 000,00 -55 000 -90 000 -90 000

6250 Porto -5 738,80 -6 074,50 -6 000,00 -6 000 -6 000 -6 000

6310 Företagsförsäkringar -23 167,00 -24 833,00 -30 000,00 -8 000 -30 000 Felkonterat -30 000

Kundförluster -58 262,50 0,00 0 0 0

6410 Styrelsearvode -38 616,00 -35 411,00 -40 000,00 -60 000 -40 000 -40 000

6420 Revisionskostnader -40 749,50 -3 600,00 -35 000,00 -35 000 -35 000 -35 000

6530 Redovisningstjänster -70 721,70 -65 289,99 -70 000,00 -110 000 -195 000 Löneadministration -195 000

6550 Konsultarvoden -72 332,00 -18 790,00 0,00 0 0 0

6570 Bankkostnader -29 522,50 -74 433,07 -35 000,00 -60 000 -35 000 -35 000

6580 Advokatkostnader -509 408,72 -278 724,06 0,00 0 0 0

6590 Övr främmande tjänster -195 171,58 -128 450,86 -135 000,00 -90 000 -135 000 -135 000

6970 Tidningar, facklitteratur -2 174,55 -4 457,74 -3 000,00 -3 000 -3 000 -3 000

6981 Föreningsavg avdr gill -16 872,50 -1 000,00 -20 000,00 0 -20 000 -20 000

6982 Föreningsavg ej avdr gill -2 900,00 0 0 0 0 0

6990 Diverse övriga kostnader -23 376,39 -177 716,56 -20 000,00 0 -20 000 -20 000

6991 Övr avdr gill kostn -1 015,00 0 0 0 0 0

Summa övriga externa kostnader -4 210 002,21 -4 375 516 -3 378 000 -3 515 300 -3 424 000 -3 124 000



Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017

Kommentar Prognos 

2016 Budget 2017

Personalkostnader

7010 Lön kollektivanställda -3 250 634,05 -3 355 358,79 -3 050 000,00 -4 080 000 -4 155 000

Inkluderar ca 2 

årsanställda för drift av 

Aktivitetshallen -4 155 000

7011 Lön SPA -1 178 151,96 -1 495 308,92 -1 348 000,00 -1 150 000 -200 000 0

7020 Lönebidrag 85 124,00 116 694,00 -115 000,00 120 000 120 000 120 000

7090 Förändr sem+ löneskuld koll.anställda -21 539,00 -143 776,44 0,00 0 -15 000 -15 000

7091 Förändr sem+ löneskuld SPA 8 462,00 -133 911,76 0,00 0 0 0

7210 Lön tjänstemän -887 264,50 -685 364,27 -775 000,00 -780 000 -820 000 -820 000

7211 Lön tjänstemän SPA -322 488,90 -341 902,37 -350 000,00 -205 000 0 0

7290 Förändr sem + löneskuld tjm 69 330,00 46 664,20 0,00 0 -5 000 -5 000

7291 Förändr sem + löneskuld tjm SPA -6 859,00 0 0 0 -5 000 -5 000

7331 Skattefri bilersättning -118,4 -725,20 0,00 0 -5 000 -5 000

7412 Indiv pensionsförsäkring -22 614,00 0 0 0 0 0

7471 Trygghetsfond - Fastigo-LO -9 600,00 -21 495,50 -30 000,00 -30 000 -30 000 -30 000

7510 Soc.kostn lagstadg. -1 689 182,00 -1 783 768,63 -1 790 000,00 -1 910 000 -1 530 000 -1 470 000

7519 Förändr soc.kostn. sem+löneskuld 26 873,00 -59 165,00 0,00 0 0

7530 Särsk löneskatt pensionsk -55 201,00 0 -40 000 -40 000

7533 Särsk löneskatt pensionsk 1 522,00 0 0 0

7570 AMF- Fora  enl avtal -86 130,00 -229 316,00 -200 000,00 -199 000 -199 000

7580 SPP-Alecta-Collectum -86 225,00 -84 288,21 -85 000,00 -81 000 -58 000 -58 000

7610 Utbildning -62 761,21 -226 680,13 -100 000,00 -255 000 -175 000

PT-utbildning för 2 

anställda -175 000

7612 Utbildning SPA -8 311,26 -34 575,99 0,00 0 0 0

7620 Sjuk- och hälsovård 0 -1 350,00 0,00 0 0 0

7690 Erhållna bidrag -322,21 0 0 0 0

7699 Övriga personalkostnader -40 792,48 -42 563,07 -20 000,00 -12 000 -20 000 -20 000

Summa personalkostnader -7 536 883,97 -8 476 192 -7 863 000 -8 383 000 -7 137 000 -6 877 000

Avskrivningar

7832 Avskrivn inventarier -297 508,00 -326 249,00 -329 000,00 -329 000 -242 000 -147 000

7840 Avskr förbättr annans fastighet -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -15 000 -15 000 -15 000

Summa avskrivningar -312 508,00 -341 249 -344 000 -344 000 -257 000 -162 000

RÖRELSERESULTAT -599 332,50

Finansiella poster

8223 Res förs övr vp övr företag 39 017,16

8300 Ränteintäkter 47 604,91

8314 Ränteintäkt skattekontot 503

8320 Ränteintäkter kundfordringar 1 441,13 34 856,86

8400 Räntekostnader -714 -3 120,53

8414 Räntekostnad skattekontot -349

8422 Räntekostnader levskulder -721,5

Summa finansiella poster 86 781,70 31 736

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -512 550,80 -706029,48 13000 -687 700 -1 022 400 -367 400

(-665tkr relaterade till 

SPA)



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 18 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF  §68   Dnr: KS/2016-0483 

Utredning av driftsorganisation kultur & fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och 
fritidsstrategi att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30 

att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för 
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, utifrån 
framtagande av underlag från kommunledningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att skapa hög 
tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det handlar om 
regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §51 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 §66 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-03 
Organisering av kultur och fritid 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS §51 
KSAU §66     Dnr: KS/2016-0483 

Utredning av driftsorganisation kultur & fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och 
fritidsstrategi att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30 

att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för 
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, 
utifrån framtagande av underlag från kommunledningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att skapa hög 
tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det handlar om 
regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-03 
Organisering av kultur och fritid 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för 
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, 
utifrån framtagande av underlag från kommunförvaltningen.  
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och 
fritidsstrategi.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att en återrapportering av kommunlednings-
förvaltningen uppdrag ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-05 KS/2017-0219 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU §68                         Dnr: KS/2016-0483 

Utredning av driftsorganisation kultur & fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- 
och fritidsstrategi.  
att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för 
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, 
utifrån framtagande av underlag från kommunförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att skapa 
hög tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det handlar om 
regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-03 
Organisering av kultur och fritid 
PM Översyn av driftorganisation för kultur och fritid 
EY rapport Hur påverkar driftsformer styrning och ledning av kommunal 
verksamhet 
Drift av kultur- och fritidslokaler/verksamhet 

Kommunledningsförvaltingens förslag till kommunstyrelsens besluta 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- 
och fritidsstrategi. 

 att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för 
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för 
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, 
utifrån framtagande av underlag från kommunförvaltningen.  

 att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- 
och fritidsstrategi.  

 
 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-05 KS/2017-0219 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
  
 
 
 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-03 Dnr: KS/2016-0483
KS - Administrativ avdelning
Maria Reinholdsson, 0526-19055

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Utredning av driftsorganisation Kultur & Fritid

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation 
för verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler 
lokaler.

Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- 
och fritidsstrategi.

Sammanfattning av ärendet
Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att 
skapa hög tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det 
handlar om regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär.

Ärendet
Den långsiktiga strukturen för verksamhetsdriften ska innehålla formerna för 
samverkan och samarbete med näringsliv, föreningsliv och kommunala 
verksamheter där Strömstad Infocenter är en viktig part.

Driftsorganisationen för kultur- och fritidslokaler ska innehålla användandefrågor 
som bokning, nyckelhantering och tillsyn samt marknadsföring och möjliggörande 
av evenemang. Det är väsentligt att hitta gränssnittet mellan lokalskötsel och 
värdskap inklusive innehållsutveckling. 

Beslutsunderlag
Organisering av kultur och fritid

Maria Reinholdsson
förvaltningschef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

 
 
 
 

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-03 Dnr: KS/2016-0483
KS - Administrativ avdelning

Beslutet skickas till
Ordförande AB Strömstads badanstalt Erland Lundqvist
Kommunchef Maria Reinholdsson
Fritidsansvarig Kurt Dahlberg 



Översyn av driftsorganisation för kultur och fritid

1. Inledning 
Kommunstyrelsen fattade 2016-10-26 beslut om att se över driftsorganisation för kommunens 
kultur- och fritid. Syftet är att öka transparens, tillgänglighet och service kring lokalanvändningen. 

Under hösten 2016 har EY gjort en utredning av alternativa driftsformer. Denna har som mål att 
beskriva hur olika val av driftsform, rent generellt, kan påverka styrning, ledning, kontroll, insyn och 
ekonomiska förutsättningar samt skattemässigt och mervärdesskattemässigt. Uppdraget syftar till att 
ge fakta som kan fungera som underlag till en diskussion om kommunens val av driftsformer.

2. Val av driftsform
2.1 Inledning
EY har inom sin utredning angående alternativa driftsformer belyst följande alternativ:

a) Att överföra Strömstadslokaler och Badanstalten till Tekniska förvaltningen
b) Att inte ändra dagens driftsform
c) Att bilda ett holdingbolag och där samla styrningen av bolagen

Efter den presentation som gjordes för KSAU av EY den 3 november 2016, dras huvudsakligen 
slutsatsen att vare sig alternativ a) eller c) är aktuella för genomförande. De ekonomiska, 
skattemässig och juridiska konsekvenserna blir för stora.

2.2 Alternativa driftsformer och organisation
Med EYs utredning som bakgrund och informationen att interimsstyrelsen för Aktivitetshallen 
förespråkar en enhetlig lösning för verksamhetsdriften* av kultur- och fritidslokaler kommer följer 
följande:

Alternativ för framtida driftformer.

1) Nuvarande struktur men ett nytt bolag startas för verksamhetsdrift av kultur- och 
fritidslokaler

2) AB Strömstads Badanstalt ansvarar för verksamhetsdrift av alla kultur och fritidslokaler ingår.
3) All verksamhet som idag ingår i AB Strömstads Badanstalt samt verksamhetsdrift av kultur- 

och fritidslokaler går upp i AB Strömstadslokaler. 
4) AB Strömstads Badanstalt blir dotterbolag till AB Strömstadslokaler. 

Alternativ 2, 3 och 4 kräver ytterligare utredning avseende skatte- moms- och juridiska frågor.

2.3 Förslag på åtgärder
2.3.1 Utökat uppdrag för Badanstalten
Oavsett alternativ föreslås att ansvaret för verksamhetsdriften* av samtliga kultur- och fritidslokaler 
samt idrottsplaner, samlas till en verksamhet. Kompetens, verktyg  och rutiner finns idag inom AB 
Strömstads Badanstalt. Det finns tydliga samordningsvinster. 

Ett nytt uppdrag till nuvarande Badanstalten borde, - utöver dagens verksamhet som omfattar 
simundervisning och friskvård, ha en tydligare inriktning mot verksamhetsdrift*. Vad detta innebär 
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måste preciseras i varje enskilt fall och för varje objekt och tydligt regleras i avtal. I dagens uppdrag 
för Aktivitetshallen innebär driftsuppdraget administration, bokning av lokaler och fakturering, 
uthyrning, kundmottagning och även lokalvård. Lokalvård borde bara ingå undantagsvis. 
Fastighetsskötseln bör generellt driftas av lokalägaren.

Avstämning och synkning behöver göras med Strömstadlokalers/fastighetsskötarnas uppdrag, och 
kommunens städfunktion. 

2.3.2 Nytt namn för Badanstalten
I det fall all verksamhetsdrift* samlas under nuvarande AB Strömstads Badanstalt föreslås att 
Badanstalten byter namn till ett mer generiskt namn, som bättre speglar det nya, mer omfattande 
uppdraget, t.ex AB Aktivitet Strömstad. 

2.3.3 Utred driftsbidrag
Att driva simhall är för alla kommuner förknippat med kostnader. Frågan som bör utredas är 
huruvida det är möjligt att rikta ett verksamhetsanslag till just simhallsverksamheten, då den 
befinner sig i ett större sammanhang, utan att övrig verksamhet kan anses utöva otillbörlig 
konkurrens.

2.3.4 Organisering av Bolagets stödfunktioner
Oavsett vilket driftsalternativ som väljs, föreslås att HR, ekonomi, kommunikation och IT – dvs. de 
övergripande stödfunktionerna – läggs över och hanteras av Kommunens 
kommunledningsförvaltning. Detta medför en kvalitetssäkrad, kostnadseffektiv och sammanhållen 
hantering. 

Vid en överföring av uppdraget måste  det göras en bedömning avseende resursfördelning. Det bör i 
huvudsak innebära effektivisering då de flesta arbetsuppgifterna bör kunna hanteras inom befintlig 
personal på kommunledningsförvaltningen. 

Tillgång till bred och djup HR-kompetens saknas idag i samtliga bolag. Detta påverkar bl.a. 
avtalsskrivning och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ett professionellt kommunikationsstöd skulle bidra till varumärkesuppbyggnad, en effektivare 
internkommunikation och bättre PR. 

De största fördelarna med en gemensam ekonomifunktion finns framför alltför i den dagliga 
hanteringen av ekonomiska transaktioner. Detta gör att sårbarheten blir mindre. Dessutom kommer 
ägarna att kunna styra den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen enklare. 

En alternativ lösning kan vara att någon av ”förvaltningscontrollerna” får bolaget som 
ansvar/arbetsuppgift.

Att samla IT centralt skulle säkra drift och säkerhet. Vi bedömer att behovet av IT-stöd i bolaget 
mycket väl kan täckas av befintlig IT-organisation. Detta innebär en kostnadsbesparing eftersom 
tjänster idag köps externt.

Att kunna boka möten med alla medarbetare i samma kalender skulle bidra till ökad effektivitet. Då 
de flesta av kommunens styrdokument även berör bolagen bör intranätet vara naturligt för alla 
verksamheter inom kommunen. Gemensam kommunikation via intranätet bör ge alla medarbetare 
ökad kunskap rörande helheten inom kommunen.

En överföring av stödfunktionerna till KLF kräver ytterligare utredning. 
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HR-systemet till exempel, bygger på att alla anställda går under ett och samma avtal. Antingen får 
man byta system, köpa till en modul, eller göra om avtalen. I många kommuner går de kommunala 
bolagen under Pacta/SKL.

2.3.5 Ridklubben – ändrat ägarskap
Ägarskapet för Ridklubben föreslås övergå från Tekniska nämnden till AB Strömstadslokaler. Detta 
borde medföra effektiviseringsmöjligheter.

Detta kräver ytterligare utredning avseende skattemässiga och juridiska konsekvenser.

3. Sammanfattning – förslag på genomförande
3.1 Förbättrad Styrning och ledning

3.1.1 Strukturerad ägardialog
Inför dialogmöten enligt årligt schema. Inför kallelse med agendasatta punkter för dialogen. Skriftliga 
underlag. Antagen bolagsordning samt ägardirektiv bör följas upp i ägardialogen.

3.1.2 Styrelseutbildning
Genomför generell utbildning i styrning och ledning, samt i styrelsens ansvar. Fokus kommunalägda 
bolag. 

3.1.3 Affärsplaner och budget
Ägardirektivet behöver översättas till en affärsplan med 3 års perspektiv och en budgetskrivning för 
varje verksamhetsår. Såväl affärsplan som budget bör omfatta affärs- och verksamhetsidé, swot-
analys, riskanalys samt övergripande mål som relaterar till kommunens mål – och övriga 
styrdokument. Strategier för hur verksamheten ska nå uppsatta mål och leverera sitt uppdrag 
behöver tas fram.

Affärsplan och budget beslutas och ska följas av styrelsen – och i väsentliga delar rapporteras vid 
ägardialog. Verksamhetsrapporteringen bör vara skriftlig.

Nedbrutna verksamhets- eller aktivitetsplaner bör upprättas och är ett styrverktyg för styrelsen.

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badanstalt

3.1.4 VD-instruktion
Uppdatera och stäm av mot attestinstruktion och befattningsbeskrivning.

3.1.5 Inför befattningsbeskrivningar
Organisationens uppdrag, roll- och ansvarsfördelning ska speglas i befattningsbeskrivningar. Dessa 
bör upprättas och stämmas av mot VD-instruktion och attestinstruktion.

Befattningsbeskrivningar, tillsammans med affärsplan, budget och aktivitetsplaner styr 
arbetsgivarens ledning och fördelning av arbetet – och medarbetarnas individuella utvecklingsplaner. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badanstalt

3.1.6 Attestinstruktion och attestförteckning
Upprättas och uppdateras sedan årligen. Befattningsbeskrivningar och attestinstruktion kan 
tillsammans ersätta en delegationsordning.
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Struktur/mall finns för AB Strömstads Badanstalt

3.1.7 Skriftliga underlag för styrelsebeslut
Skriftliga underlag som beskriver ärenden som ska beslutas bör skickas ut tillsammans med kallelse 
till styrelsemöten. Lämpligt att följa årlig plan med agendor som speglar såväl bolagsordning som 
verksamhetsplan.

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badanstalt

3.1.8 Registrering/Diarieföring
Upprätta dokumenthanteringsplaner för bolaget och utbilda i registrering. Styrelseprotokoll och 
behandlade beslutsunderlag ska registreras/diarieföras.

3.1.9 Servicestrategi
Samtliga av Strömstads kommun ägda bolag har ett serviceuppdrag. Av den anledningen kan det vara 
läge att upprätta en servicestrategi eller riktlinjer för service och bemötande som anger riktningen 
för bolagens medarbetare.

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badanstalt

3.1.10 Avtal 
Samtliga lån och köp av interna tjänster ska avtalsregleras. En plan bör tas fram för att se över 
externa avtal avseende uthyrning av lokaler. 

3.1.11 Ekonomi
Bolaget bör ta fram ett månatligt rapportpaket innehållande Nyckeltal, Resultaträkning, 
Balansräkning, Likviditetsrapport och kommentarer till detta. Jämförelse skall göras med budget och 
kvartalsvis skall en Prognos tas fram. En förutsättning för god ekonomisk styrning är att det finns ett 
tydligt resultatansvar där varje ansvarig har klara och tydliga befogenheter.

Den månatliga rapporteringen skall ske till bolagens ledning, styrelse samt Kommun- och 
Ekonomichef i Strömstad kommun.

3.2 Organisationsförändring – vid förändring av bolagsstrukturen 

Som vi skriver i avsnitt 2.2 ser vi fyra alternativ för framtida driftformer.

Alternativ 3 kan lösas genom 

a) Fusion – innebär i de flesta fall att moderbolag tar över dotterbolags samtliga tillgångar och 
skulder. Överlåtande bolag upplöses utan likvidation. En fusionsplan skall upprättas. Om 
Strömstads Badanstalt AB skall fusioneras till Strömstadlokaler skall Strömstadlokaler först 
förvärva samtliga aktier av Strömstads Kommun.

b) Inkråmsöverlåtelse – kan innebära att man förvärvar specifika delar i en verksamhet och 
därmed motsvarande tillgångar och skulder. En nackdel är att samtliga av bolagets parter 
måste godkänna överlåtelsen. Om försäljningen avser hela inkråmet följer sedan en lång 
process med likvidation. Inkråmsöverlåtelse är en skattepliktig transaktion som måste 
utredas vidare.
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Alternativ 4

Aktieförsäljning – Strömstadlokaler förvärvar samtliga aktier i Strömstads Badanstalt av Strömstads 
Kommun till bokfört värde. Denna transaktion innebär normalt inga skattekonsekvenser eller 
förpliktelser mot andra parter såvida inget annat avtalats. Strömstads Badanstalt blir ett helägt 
dotterbolag till Strömstadlokaler. Koncernbidragsmöjligheter kommer att finnas mellan 
Strömstadlokaler och Strömstads Badanstalt. 

Både alternativ 2, 3 och 4 kräver ytterligare utredning avseende skatte- moms- och juridiska 
frågor.

3.3 Övriga åtgärder

3.3.1 Koordinera ägardirektiven 
Koordinera ägardirektivet för Strömstadslokaler med det nya, övergripande driftsuppdraget 
(alternativt ägardirektivet) till nuvarande Badanstalten. 

3.3.2 Översyn av nyttjandeavtal
Gör en översyn av avtalen för nyttjande av kommunägda lokaler. Koordinera avtalen med 
ägardirektivet för Strömstadslokaler.

3.3.3 Taxor
Gör en översyn och arbeta med jämställande av taxor för hyra av kommunägda lokaler.

3.3.4 Drifts- och underhållsplan
Ta fram drifts- och underhållsplaner för samtliga ägda lokaler.

Strömstad 2017-02-17

Åsa Turesson Maria Reinholdsson
Interimschef Kommunchef

Bilagor

Bilaga 1: EY - Hur påverkar driftsformer styrning och ledning av kommunal verksamhet?

Bilaga 2: Yttrande från Aktivitetshallens Interimsstyrelse



	 Strömstad	2017-02-07	
	
Rapport	från	interimsstyrelsen	gällande	driftsorganisationen	Aktivitet	Strömstad	
	
	

- Värdskap	och	skötsel	nyckelfaktorer	
- Konceptet	Aktivitet	Strömstad	måste	vårdas	och	tillåtas	att	utvecklas	
- Aktivitet	Strömstad	bör	drivas	professionellt	i	egen	regi	
- Taxor,	värdskap	och	skötsel	av	övriga	kommunala	fritidsanläggningar	måste	ses	över	

	
I	samband	med	bygget	av	Nordby	Supermarkethallen	insåg	projektgruppen	som	drivit	
byggnationsarbetet	av	anläggningen	att	drift	och	skötsel	av	anläggningen	kommer	att	vara	
en	nyckelfaktor	för	att	anläggningen	skulle	bli	plattformen	för	en	ny	viktig	mötesplats	som	
alla	önskade	och	hoppades	på.	Vi	ville	också	lägga	grunden	till	en	ny	modern	driftsform	med	
betydligt	bättre	drift	och	skötsel,		av	hela	det	värdefulla	anläggningsbeståndet	för	fritid	och	
motion	som	kommunen	är	ägare	till.		
	
Det	kommunalt	ägda	Strömstad	Badanstalt	AB	bedömdes	i	då	läget	vara	naturligast	att	
använda	för	uppstarten	och	valdes	därför	att	hyras	in	som	utförande	av	de	tjänster	som	
behövs.	Vi	pekade	ut	värdskap,	service,	städning	och	inre	skötsel	som	viktiga	områden.	Vi	
ville	också	från		start	ta	in	och	skapa	en	ny	modern	digitalt	baserad	programplattform	för	
bokning	av	anläggningar,	såväl	av	kommunens	föreningar,	privatbokningar	från	
kommuninvånare	samt	från		kommersiellt	viktiga	externa	kunder.		
Helt	enkelt	göra	det	kommunala	anläggningsutbudet	betydligt	mer	tillgängligt	både	för	
kommuninvånare	och	besöksnäring	m.fl.	
	
Vi	kallade	driftsorganisationen	för	Aktivitet	Strömstad.		
	
Upplägget	och	driftorganisationen,	Aktivitet	Strömstad,	har	så	långt	varit	lyckat.	
Driftsformen	är	fortfarande	i	ett	”tidigt	skede”,	rötterna	är	inte	så	starka	och	det	kräver	att	
man	vårdar	och	satsar	vidare	på	konceptet	för	att	det	ska	bära	och	växa	sig	starkare	framåt.		
Det	finns	en	enorm	utvecklingspotential	både	för	kommunens	föreningsliv	och	för	att	kunna	
stärka	och	kraftigt	öka	värdet	av	Strömstad	på	kartan	inom	besöksnäringen	som	
evenemangsstad	m.m.		
	
Interimsstyrelsen	har	nu	sedan	en	tid	som	ansvarig	för	att	stötta	den	nya	driftsformen	i	
Aktivitet	Strömstad	kommit	till	det	läget	i	utvecklingen	som	göra	att	en	enhällig	
interimsstyrelse	anser	att	konceptet	Aktivitet	Strömstad	så	fort	som	möjligt	och	i	framtiden	
bör	bedrivas	i	egen	regi,	företrädesvis	i	ett	eget	bolag	tänk	”Got	Event”.	För	att	på	ett	så	
professionellt	sätt	som	möjligt	ges	förutsättningar	att	utvecklas	på	ett	optimalt	och	maximalt	
sätt.		
	
Aktivitet	Strömstad	konceptet	har	redan	berömts	av	många	i	idrotts-Sverige	och	vägen	
framåt	är	som	vi	ser	det	att	tillåta	organisationen	som	jobbar	med	driften	att	hålla	fokus	på	
marknadsföring	och	gott	värdskap	samt	utöka	omfånget	till	att	även	gälla	det	övriga	
anläggningsbeståndet	i	kommunens	ägo	inom	fritid	och	aktiviteter.	Vi	ser	också	att	man	
måste	jobba	vidare	med	taxor,	värdskap	och	skötsel		för	övriga	kommunala	
fritidsanläggningar.		



	
Aktivitet	Strömstad	är	med	stor	sannolikhet	en	mycket	viktig	och	värdefull	del	för	att	bygga	
upp	och	stärka	Strömstads	varumärke	både	som	boplats	och	besöksplats.	
Vi	är	övertygade	om	att	driftsformen	och	konceptet	kommer	att	vara	ett	strategiskt	viktigt	
och	bra	verktyg	för	att	skapa	ett	Strömstad	där	människor	vill	bo	och	bosätta	sig,	samt	inte	
minst	besöka.	
	
Interimsstyrelsen	/	Strömstad	/	2017-02-07	
	
Johan	Brandberg	 Peter	Ekelund	 Lena	Martinsson	 Pelle	Olausson	 Fredrik	Fast	
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PM Översyn av driftorganisation för kultur och fritid 

Reflektioner från styrelsen i Strömstads Badanstalt. 
 
Syftet med översynen viktig 
 
 I Kommunstyrelsens uppdrag anges det att ”Syftet är att öka transparens, tillgänglighet och 
service kring lokalanvändningen.” 
 
Reflektion: Viktigt att väga valet av organisationslösning utifrån ett långsiktigt helhetstänk. 
Att inte bara se på hur man idag kan bemanna med rätt kompetenser, dessa kan man överföra 
eller förändra oavsett organisationsform eller ledarstab. Poängen är hur man vinner mest 
samordning och effektivitet utifrån uppdraget. Det är också viktigt att minimera 
internavtalsbehoven eller bygga in gränshinder som lätt uppstår mellan bolagen som har 
”lönsamhetskrav eller riktade uppdrag”. 
Uppdragets utformning är viktig för att finna rätt organisationslösning. Uppdraget bör utgå 
från vision och målställning kring vad vi vill med kultur och fritid. Vill vi att kultur och fritid 
ska vara motor i utvecklingen för Strömstads evenemang och event eller vill vi ha rollen som 
effektiv förvaltare av föreningarnas och enskildas kultur och fritidsbehov? 
Hur tänker vi kring Infocenter och de företag och föreningar som är motorer i evenemangs 
Strömstad? 
 
Att beakta ur Styrelsen för Strömstads badanstalts perspektiv 
 

- Vi delar utredningens underlag att beakta Bolagens stöd- och kompetensresurser. I 
Badanstalten Strömstad har vi en liten personalstyrka som ska hantera HR, IT 
Ekonomi upphandling, lönehantering mm. Detta innebär sårbarhet och splittrade 
kompetensbehov i få medarbetare. Oavsett ställningstagande i utredningen så är denna 
organisation starkt sårbar och skulle gynnas av en större gemensam koncernlösning. 

- Viktigt att den nya organisationsformen styrs av helhetssyn utifrån ett vision, mål och 
uppdragsperspektiv. Vad vill vi och vilka resurser vill vi lägga för att nå målen. 
Därefter kan vi forma verktyget i form av en organisation som har bäst förutsättningar 
att arbeta effektivt och transparant. 

- Om Badanstalten får uppdraget krävs det ett omfattande utredningsarbete och nybygge 
av nuvarande organisation och sannolikt krävs det olika verksamhetsområden med 
egna resultatansvar inom bolaget.  

 
Innan ett ställningstagande kan göras från Strömstads Badanstalten styrelse krävs det att 
uppdraget tydliggörs. FÖRVALTNING och SERVICEORGANISATION eller 
EVENEMANGS och EVENTUTVECKLING  
 
Erland Lundqvist 
Arbetande Ordförande på Styrelsens uppdrag 

















































DRIFT AV KULTUR- OCH 
FRITIDSLOKALER/VERK-

SAMHET
›Nytt bolag
›Std Badanstalt
› Std Lokaler
›Dotterbolag
›KLF/Förvaltning

›Drift & förvaltning
›Drift & marknadsföring 

SIMHALL
›Renovera
›Bygga nytt
›Bygga nytt och större
›Överenskommelse 

Water



Frågor
› Hur ska målbilden för verksamheten se ut, vilka kärnvärden ska genomsyra driftsorganisationen?

› Vilken driftsform ska verksamheten ha, bolag eller förvaltning? Se  alternativen i tjänsteskrivelse

› Från nuläge till mål ”alla kultur och fritidslokaler”, ska utvecklingen fasindelas eller ska allt tas på en 
gång?

› Ska driftsorganisationen vara aktiv i eventutveckling från början?

› Vid bolagsform - brukarrepresentanter i styrelsen eller brukarråd?

Simhall

Renovering eller nybyggnation

Vid nybygge – 4 eller 6 banor?

Vid extern samordning 4 eller 6 banor?

Ska vi samordna med extern part vid renovering?

Ska vi samordna med extern part vid nybyggnation?
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1. ÖVERSYN AV 
DRIFTSORGANISATION FÖR 
KUL TUR OCH FRITID 

1.1. Inledning 
Kommunstyrelsen fattade 2016-10-26 beslut om att se över driftsorganisat ion för kommunens 
ku ltur- och fritid. Syftet är att öka transparens, ti ll gänglighet och service kring lokal 
användningen. 

Under hösten 2016 har EV gjort en utredning av alternativa driftsformer. Denna har som mål att 
beskriva hur olika val av driftsform, rent generell t, kan påverka styrning, ledning, kontroll, insyn 
och ekonomiska förutsättningar samt skattemässigt och mervärdesskattemässigt. Uppdraget 
syftar till att ge fakta som kan fungera som underlag till en diskuss ion om kommunens val av 
driftsformer. 

1.2. Vision 2030 
Uppdraget är all ,·wje parti_(1.1r 111öj/ighete11 all lä111111.1 in en skr/filig redogiire/seför en/iw11tida 
drifi.101ga11i.1·atio11 för k11//11r ucl, _fi-itid, sl/111/ i11ko111111a 111cd s1·11p 1111 k1cr JJCI badl, 11sbolagds sil11lltio11. 

/)1.1 tiden är \'äl kort.fiir 1.111 k111111a lä111 11u en hclhetslös11i11g /,ar ,1/oderatema gjort l'II m•,•ägning 11tifi-a11 hc(i11tligl 
1111cler/af!.,.för all k111111a lä11111a reko111111e11datio11er ocl, riktlinierför 1•1.1ra tankar 0111 11ppdragel. I 'i sak111.1r dod 
111Hle1-/agfi·ll11 k11/111rsi:ktcm1. 

En röd tradför 111odcratemasförslllg grundar sig pli llllli 2030 ocl, ,·i/ka rn/ so111 l'kall göras(Or att 11pp11a 
J/1{1/e//. 

Strömstad - attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet! 
En i11temationell småstad med livskvalitet, natur ocl, f,-i luftsliv i världsklass! 

1.2.1. Röd tråd generellt för beslut som tas 
• För att 110 ,·isione11s 1111.1/ menar vi lift ko1111111111c11 lllll.\' fe arbeta l'äldigt aktii•tfiir att ök1.1företaga11det 

• I 'i .10111 ko1111111111 skal/.fok11sera pu kärm·erksw11hetenw. 

1.3. Konkurrens 
"Ko1111111111en anser all dl'! är 111,·eckla 11dcför ,·um ko111 1111111alll ho/ag 111ed konkurrens·· (ord( Blldl111sholagel) 
111cda11 111odernte/'11a är forespmkareför all stödja ,·ora lokala näringsidkare istället.frir all ko11k11rr1:ra 111ed 
.fijrf!tuga/'lla. 

Ge110111 att/i'ä111ja ocl,.fiJres11mlw osund konkurrens J)ll ko 1111111111i11, ·w 1(mws bekostnad skap1.1s en .1necfrriden 
sil11ation där 111,·ccldi11gc11 begrih1sas pa grund m· att ko 1111111111c11 skapar extm intäkter(mg//i) till kom1111111a/ 
l'erkrn 111 /1el. 1·ilkct i stön/a gmd l,i11drar pri1'a/a i11ilia ti ,·. 

Det hörfi1111a1 c11 polin fi'lln ko1111111111c11s sida att ,·id ko 11stalcmd 11ppko111111c11 ko11k11rrcm .1it11atio11 skall 
rcrksa111hcte11 bedrirns 111cdförsiktig/Jet för att inte riskem att lw111 11a i ett sakläge där ,·i 11/siiller ,·ara 
ko111111111wla 11iiri11gsidkare/ör osund tärla11 111cd kom111111wla skattepengar. 
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1.4. Ägartillskott 
Under de sista 1·crk.1·a11i/1c1.1·w·e11 har det kräl't.1· extru stöd/iw, ko1111111 111 c11 till B11dl, 11shol11ge1fiir att de skall 
k1111n11 drin, sin 1·crksa111l1ct ridare. 

Afarknadcnftir gym kom111C'/' attfortsätta bli mer ko11k11rre11s11tsatt da ytterligare g1·11n·crksw11hl'IC'/' har m'isemt 
att de kommer att etah/era sig i \'triimstud (_l\'ordic Wc//11css ocl, Strömstad SPA som redu11_fi1111.1· i Striil11.1tad. 
norskt ka111psportko11cept som skall ctah/cm sig pu Priistii11gc11 sa111t nytt gr111ko11ccpt so111 rcda11fi1111.1· i ,·ur 
rcKion). 

\är nth11det öliur pu en hefintlig marknad ko/1//IIC'/' sum10/ik1 prisl'I af/ gar nerför 1jän.11<•ma med fii/jd all 
lii11samhete11 sjnnker markant. :\/oill'J'utcma anse,· att det i111e lirfiir.\Tw·hurl att rnlm.:11tirm('l'a/' en 11iir111gsgrc11 
so111 redan iir l'ii/ tilltugc11 i komm1111e11 och pa ett till/i'edsstäl/andc 1·ätt lil/handalw/ler /i-iskrnrdför alla 
ko1111n1111i111·C111m·e som är i beho,· m• det. w1ti11ge11för eget 1'iilh~fi1111,mcle eller s0111 n•nfi'isk,·ard ' rel111hilif('ri11g. 
fJa skall ,·erhamlwten läggas nt.frir prim! drifi istället. 

1.4.1. Kommunala kompetens 
I den ntredning so111 EY har gjor/ Jlll 11ppmc111ing <11' ko11111111nc11 gw· det att.fil/ja de rckom111cndatione1· sum 
läm11us i 11tredni11ge11 0111 Badl111sc1 och dess g:.·1111·crksamhc1. 

1.4.2. Risk med att driva gymverksamhet 
Fö ljande står att läsa i utredningen från EV och bör vara av stort intresse I samband med den 
process som Strömstad Kommun nu har startat. ( 

"Marknadsdomsto len (i likhet med tingsrätten) anser att bolagets spa- och gym.verksamhet inte 
hämmat eller snedvridit konkurrensen men att spa- och gymverksamheten inte ryms inom de 
kommunalrättsliga befogenheterna 

Under 2015 omsatte spa- och gymverksamheten 3.7 gånger mer än simhallsverksamheten, 
vilket en ligt vår (EV) bedömning innebär en risk för att verksamheten inte kan anses rymmas 
inom anknytn ingskompetensen 

1. Inte ryms inom den allmänna kompetensen i 2 kap. 1§ kommunallagen (1991:900) 

2. Inte ryms inom den sedvanliga befogenheten att bedriva näringsverksamhet en ligt 2 kap. 7§ 
kommunallagen 

3. Inte ryms inom de särskilda befogenheter som fö ljer av lagen (2009:47) om vissa 
kommuna la befogenheter. 

4. Inte är av sådan begränsad omfattning som fordras för att anknytningskompetensen ska 
föreligga." 1 

1.4.3. Driftkostnader2 

Kostnadsjämförelse inklusive anläggn ingskostnad samt drift och underhåll av an läggning per år, 
obs drifts kostnad för verksamheten ej med: 

• Renovering befintlig an läggn ing 5 500 000:-

• Nybyggnation 4 banor inkl gym 12 800 000:-

• Nybyggnation 6 banor inkl gym 14 100 000:-

• Projekt Water Nybyggnation 4 banor inkl gym 9 200 000: 

• Nybyggnation 6 banor inkl gym 11 500 000:-

1.4.4. Tidsaspekt renovering kontra nyproduktion. 3 

Renovering: Förprojektering/Upphandling (Blandat löpande räkn ing och fasta priser) 3 månader 
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Byggnat ion 6 månader Nybyggnad: Förprojektering/Upphandling 6 månader Byggnation 15 
månader 

Ohsen'era att Ol'(ll/\'lltC11de si[/i'or inte /(Il· hän.\J'n till ökade intäkter 1·id aktuellt i111·esteri11gsaltcmati1• och dä,.för 
inte e11.1·m1111w kan sia rn111 besl111.rn11derlag utan iir 111cr en antydan 0111 rilken ris/(llivii so111 skapas 111ed rnlt 
altcmatil·. 

1.5. Strömstads centrum 
Fmgestci/lningar kring pci1·crka11 a1• Strö111stad1· cc11t1w11 1·id en e1·e11t11e!l.flw1. Cc11tm111bildc11 kon1111er sjiilrklart 
att pan:rkas da 1na11 fhrflyttar I 00 000 besök /i'an ce11tm111, sa111tidif!,t l'CI 1'i inte idag rnd som konnnl'I' istället. 
Ddtu är enfi·uga so111 hehöwr utredas 1eparat. 

Delta pustarnde är /,c:/t riktigt ocl1fiir att k1111nu ta ett bcs/111111//iw, C<'lll/'11111ha11dc/11s c1·e11/11ell positirn eller 
11cgatirn 17m·erka11 sa hl!!1ii1•s hl'lnlligt 111cr gr11mlhiggunde 11/redni11g biläggas. 

1.6. Sammanfattning om Badbolaget 
1 ·, är f1'cksan11nu till kostnadshildrn. 1·ilket gör alt 1·i inte kanförorcla en/111/skalig ocl, sl,1'11d.1·an1 /'Cnm·ering (/\' 
h(i(l/111.1·ct i 1111/iigel. 

0<1\'Sdl ml m· mgiircl skall innan i11 1•e.1/ering bcsl11tas/öregm· (/\' e, , second opi11ion/ra11 sakk111111ig 
personföretag med crfi1re11he1 (/\' bygg11atio11 eller rc110veri11g (/\' baclh11s. 
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2. ÖVERSYN AV 
DRIFTSORGANISATION FÖR 
KULTUR OCH FRITID 

2.1. Fritidsorganisation 
,1 fuc/ern tema föres/ a att a m 1 ·arl!I för 1 ·crk.1·a111 hctsc/ri /irn '' m • 1a1111 I iga .fi·i tidslokall'!' sa 111 I idmltspla ner . . 1·w11 /as 
till c11 1·erksw11l,et. Ko111pcte11s. 1·e1kt1·g och ruti11cr behih·er sn· iiwr och göms pli c1t 111er c(f(ktil·t. k\'{//if(l{ i1·1 och 
kos/11adscff'ekti1·t siittjör all k111111a skapa tydliga s1111101'C/11i11g.1 1•i11ster. 

2.2. Kulturorganisation 
K1tlt111'l'erksa111hetc11 hör /iiggas/i·i.1·/ae11l!e lfl/{ler egen orga 11i.1atio11för a11/c11110 jhk11s pa sin egrn 
kiirm•erksw 11het och dess utii1·are d!!ltagllre 

2.2.1. Drift av badhus 
Ett nytt uppdrag till nuvarande Badansta lten borde, - utöver dagens verksamhet som omfattar 
simundervisning, rekreation och friskvård, ha en tydligare inriktning mot simundervisning och 
drift av badhusverksamhet. 

( Rekreation oc/1 ji-iskwm/.1·1 ·l'rksw11/1 cte11 (gy111 ) hör dril'lls 1/1' pril•ataktiir pga. s11cc/1 ·1·ic/e11 konkurrens.) 

2.3.2 Nytt namn för Badanstalten 
I det fall all verksamhetsdrift* samlas under nuvarande AB Strömstads Badansta lt föreslås att 
Badanstalten byter namn t ill ett mer generiskt namn, som bättre speg lar det nya, mer 
omfattande uppdraget, t.ex AB Aktivitet Strömstad. 

(Moderntem a bi/iiller) 

2.2.2. (2.3.3) Utred driftsbidrag 
All drim s i111hal/ iir fi'ir alla ko111111u11er.förk11ippat 111ed kostnader. Fm gan som hör utredas är /111m1 ·ida det är 
möjligt alf rikta ett 1·erksw11he1.rn11slag till just si111ha/L1·1·erksa111h cte11 . dl! den be/i1111 l'/' sig i el/ s/ö/'/'e 
1·c1111111c111/w11g. uta11 att ö1•rig 1·erksa111l,et ka11 anses 11/ö\'ll otillhörlig ko11k11l'l'e11s. 

1\/oderatcma a11ser all cl/ dri/ibidrng ~1 ·dliggiir pä cl / hät/re l'iill att s i1111111den·i.rni11ge11 iir en sw11häll.r/i111Atio11 
1·0111 är ,·iktigför 1•arn skolcle1·cr och hör stöttas 111cc/ bidmg A1t tydliggiirct a11 del iir s i111u11derl'i.1·11i11ge11 och 
dri(ien m · badhuset som ges bidrag och inte rekreation uch.fi'iskmrd är riitt 1·äg att ga. 

2.2.3. (2.3.4) Organisering av Bolagets stödfunktioner 
En överföring av stödfunktionerna t ill KLF kräver ytterligare utredning. 

A!odemfema anser alt det ärm· s1•1111crlig l'ikt all e11 111red11i11g 111 • stöd/i111"1io11em a gön 

2.2.4. (2.3.5) Ridklubben - ändrat ägarskap 
Ägarskapet för Ridklubben föreslås övergå från Tekniska nämnden t ill AB Strömstads lokaler. 
Detta borde medföra effekt iviseringsmöjligheter. 

Detta kräver ytterligare uh·ed11ing avseende skattemässiga och juridiska ko11sekve11ser. 

,\Iodem tem a bifi1/ler e11 utrcd11i11g 
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2.3. (3.1) Förbättrad Styrning och ledning 

2.3.1. (3.1.1) Strukturerad ägardialog 
Inför dialogmöten en ligt år ligt schema. Inför kallelse med agendasatta punkter för dialogen. 
Skriftliga underlag. Antagen bolagsordning samt ägardirekt iv bör följas upp i ägardialogen. 

\/(}(/( rare ma biful/c1 

2.3.2. (3.1.2) Styrelseutbildning 
Genomför generell utbildning i styrning och ledning, samt i styrelsens ansvar. Fokus 
kommunalägda bolag. 

,\locleratc/'1/a hijcJ/la 

2.3.3. (3.1.3) Affärsplaner och budget 
Ägardirektivet behöver översättas t ill en affärsplan med 3 års perspekt iv och en budgetskrivning 
för varje verksamhetsår. Såvä l affärsp lan som budget bör omfatta affärs- och verksamhetside, 
swot-analys, riskanalys samt övergripande mål som re laterar t ill kommunens mål - och övriga 
styrdokument. Strateg ier för hur verksamheten ska nå uppsatta må l och leverera sitt uppdrag 
behöver tas fram. 

Affärsplan och budget beslutas och ska fö ljas av styrelsen - och i väsentliga delar rapporteras vid 
ägard ialog. Verksamhetsrapporteringen bör vara skrift lig. 

Nedbrutna verksamhets- eller akt ivitetsp laner bör upprättas och är ett styrverktyg för styrelsen. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badansta lt 

EJ\ 11trcd11i11g ga1· c11 u111w11 hild m • 1·erkligl,cte11 

2.3.4. (3.1.4) VD-instruktion 
Uppdatera och stäm av mot attest instruktion och befattningsbeskrivning. 

,1/udemtenw bifalla 

2.3.5. (3.1.5) Inför befattningsbeskrivningar 
Organ isat ionens uppdrag, ro ll - och ansvarsförde lning ska speg las i befattningsbeskrivningar. 
Dessa bör upprättas och stämmas av mot VD-instrukt ion och attestinstruktion. 

Befattningsbeskrivningar, ti ll sammans med affärsp lan, budget och aktivitetsp laner styr 
arbetsg ivarens ledning och fördelning av arbetet - och medarbetarnas individuella 
utvecklingsplaner. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badansta lt 

E) .1 11trcd11i11g gur en w11w11 hild ar 1·crklig l,cte11 

2.3.6. (3.1.6) Attestinstruktion och attestförteckning 
Upprättas och uppdateras sedan årligen. Befattningsbeskrivningar och attest instrukt ion kan 
ti llsammans ersätta en delegationsordning. 

Struktur/mall f inns för AB Strömstads Badansta lt 

El.I 11 trcd11i11g gav en a1111a11 bild 01 · rl'l'klighete11 
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2.3. 7. ( 3.1. 7) Skriftliga underlag för styrelsebeslut 
Skriftliga underlag som beskriver ärenden som ska beslutas bör skickas ut tillsammans med 
ka llelse t ill styrelsemöten. Lämpligt att följa årlig plan med agendor som speg lar såväl 
bolagsordning som verksamhetsplan. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badansta lt 

EYI 11/rec/11i11g ga,· en a1111m1 bild C/1' rerk!ighc/en 

2.3.8. (3.1.8) Registrering/Diarieföring 
Upprätta dokumenthanteringsplaner för bolaget och utbilda i registrering. Styrelseprotokoll och 
behandlade bes lutsunderlag ska registreras/ diarieföras. 

Moderntema hifc11!er 

2.3.9. (3.1.9) Servicestrategi 
Samtliga av Strömstads kommun ägda bolag har ett serviceuppdrag. Av den anledningen kan det 
vara läge att upprätta en serv icestrategi eller riktlinjer för se rvic e och bemötande som anger 
r iktn ingen för bolagens medarbetare. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badansta lt 

1\ /ucleratcma b1fa1!cr 

2.3.10. (3.1.10) Avtal 
Samtliga lån och köp av interna tjänster ska avta lsreg leras. En plan bör tas fram för att se över 
externa avta l avseende uthyrning av lokaler. 

Moderaterna hifa ller 

2.3.11. (3.1.11) Ekonomi 
Bolaget bör ta fram ett månatligt rapportpaket innehå llande Nyckeltal, Resu ltaträkning, 
Ba lansräkning, Likviditetsrapport och kommentarer till detta. Jämförelse ska ll göras med budget 
och kvartalsvis ska ll en Prognos tas fram. En förutsättning för god ekonomisk styrning är att det 
finns ett tyd ligt resultatansvar där varje ansvarig har klara och tydliga befogenheter. 

Den månatliga rapporteringen ska ll ske t ill bolagens ledning, styrelse sa mt Kommun- och 
Ekonomichef i Strömstad kommun. 

Mocleratema hifa11er. 

2.3.12. (3.3.2) Översyn av nyttjandeavtal 
Gör en översyn av avta len för nyttjande av kommunägda lokaler. Koordinera avta len med 
ägardirektivet för Strömstadslokaler. 

Moderaterna bifri//cr. 

2.3.13. (3.3.3) Taxor 
Gör en översyn och arbeta med jämställande av taxor för hyra av kommunägda lokaler. 

l\ l odemtem a är positi\'(/ 1111!11 heha ,•er se ,·i/ko ko 11sekre11scr det innehärför respekti1·e 1/\'ta/.1parl i1111a11 slutligt 
hi/cill kan ges. 

2.3 .14. (3.3.4) Drifts- och underhållsplan 
Ta fram drifts- och underhållsplaner för samt liga ägda loka ler. 

Moclemtema bifa/11'1'. 
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Ridhus Utegym 

Kultur 
Strömstad 

Cykelstigar J 

Kulturhus 
skagerack 

Ku Itu rskola n Biblioteket Lokstallet 
Strömstad 
museum 

Kanal Ung J 

Polit isk Organisation 
- - - ~ -

Kommunstyrelse 

Fritidsutskott 
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Förklaring 

Te.rt so111 Mocleratema ti•cl/igt har angett so111 si11 c1sikt är hla och k11r.1il'. 

Det finns även text som är återg iven till sin helhet från materialet som vi har tillhandahå ll et och 
den har vi markerat med svart text ell er fotnot. 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 19 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-27  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §69     Dnr: KS/2016-0670 

Kommunikationspolicy för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat 
2016-12-25 

att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för 
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995) 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun saknar en övergripande och aktuell kommunikationspolicy. 
Nuvarande förslag till styrdokument anger grundläggande principer för intern och 
extern kommunikation och tydliggör ansvar och roller i organisationen. Den beskriver 
kommunikationens basfunktioner och lägger fast kriterier för kontakt med media. 
Policyn utgår från kommunens värdegrund och verksamhetsidé, och följs upp via mått i 
årsredovisning samt i kommunikationsavdelningens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §65 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §60 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-03-15 
Kommunikationspolicy 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS §65 
KSAU §60     Dnr: KS/2016-0670 

Kommunikationspolicy för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat 
2016-12-25 

att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för 
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995) 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun saknar en övergripande och aktuell kommunikationspolicy. 
Nuvarande förslag till styrdokument anger grundläggande principer för intern och 
extern kommunikation och tydliggör ansvar och roller i organisationen. Den beskriver 
kommunikationens basfunktioner och lägger fast kriterier för kontakt med media. 
Policyn utgår från kommunens värdegrund och verksamhetsidé, och följs upp via mått i 
årsredovisning samt i kommunikationsavdelningens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-03-15 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat 
2016-12-25 
att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för 
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995) 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-29 KS/2017-0033 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 
KSAU §60                         Dnr: KS/2016-0670 

Kommunikationspolicy för Strömstads kommun 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat  
2016-12-25 

att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för 
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995) 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun saknar en övergripande och aktuell kommunikationspolicy. 
Nuvarande förslag till styrdokument anger grundläggande principer för intern och 
extern kommunikation och tydliggör ansvar och roller i organisationen. Den beskriver 
kommunikationens basfunktioner och lägger fast kriterier för kontakt med media. 
Policyn utgår från kommunens värdegrund och verksamhetsidé, och följs upp via mått i 
årsredovisning samt i kommunikationsavdelningens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-03-15 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens beslut  
 att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat  
2016-12-25 
att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för 
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995) 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-03-15 Dnr: KS/2016-0670
KS - Kommunikationsavdelning
Maria Kvarnbäck, 0526-19184

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Kommunikationspolicy för Strömstads kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat 
2016-12-25
att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för 
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995)

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun saknar en övergripande och aktuell kommunikationspolicy. 
Nuvarande förslag till styrdokument anger grundläggande principer för intern och 
extern kommunikation och tydliggör ansvar och roller i organisationen. Den 
beskriver kommunikationens basfunktioner och lägger fast kriterier för kontakt 
med media. Policyn utgår från kommunens värdegrund och verksamhetsidé, och 
följs upp via mått i årsredovisning samt i kommunikationsavdelningens 
verksamhetsplan.

Ärendet
En kommunikationspolicy anger kommunövergripande och grundläggande 
principer för hur kommunikationen ska fungera i kommunen. Det nu aktuella 
förslaget till policy har tagits fram vid kommunikationsavdelningen och förankrats 
i kommunchefens ledningsgrupp. Policyn avser att ersätta de tidigare 
styrdokumenten: ”Policy för kommunens webbsida” från 2007 och 
”Informationspolicy” från 1995.

Maria Kvarnbäck
Kommunikationschef
0526-19184
maria.kvarnback@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Strömstads kommuns

Styrdokument

Kommunikationspolicy

Dokumenttyp Policy
Beslutande organ Kommunfullmäktige
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen

Kommunikationsavdelningen
Antagen 2016-12-25                                    
Ansvar Kommunikationschef           
Aktualitetsförklaras 2019-01-01  

Dnr 2016-0670



2

En kommun – vår kommun
- Kommunikationspolicy för Strömstads kommun

Utgångspunkt och syfte

Kommunikation är ett ledningsverktyg som hjälper kommunen att nå de mål som 
kommunfullmäktige lagt fast. Den bidrar också till att skapa en bild av en enhetlig och 
ansvarstagande organisation – vår kommun.
Med denna policy tydliggör kommunfullmäktige vad som gäller för extern och intern 
kommunikation i organisationen. Kommunikationspolicyn för Strömstads kommun tar sin 
utgångspunkt i Vision 2030 och i kommunens värdegrund. 

Syftet med den externa kommunikationen är att kommuninvånarna ska vara välinformerade 
och delaktiga i kommunens verksamhet. De ska känna till den service de kan få och hur de 
kan påverka kommunens verksamhet. Kommunen ska främja insyn och demokrati, bland 
annat genom att informera om planer och beslut. Kommunikationen ska ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter, med hänsyn till höga krav på tillgänglighet i all kommunikation.

Syftet med den interna kommunikationen är välinformerade medarbetare med god 
kännedom om verksamhetens mål och vision. 

Kompletterande riktlinjer
Policyn lägger grunden för det strategiska kommunikationsarbetet och den dagliga 
kommunikationen med invånare, kunder, företagare, besökare, medarbetare och andra 
intressenter. Policyn är övergripande och ska brytas ner och omsättas i 
kommunikationsplaner i olika verksamheter. Policyn fördjupas genom:

1. Riktlinjer för sociala medier
2. Redaktionella riktlinjer 
3. Riktlinjer för service och bemötande

Kommunens verksamhetsidé
Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot 
kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och 
privata aktörer. 

Värdegrund
Det arbete vi utför vilar på en värdegrund som lyder:
I vår organisation finns en framtidstro som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och 
ärlighet.

› Vi är stolta över att verka i Strömstads kommun
› Vår framtid ligger i våra händer och våra beslut
› Samverkan, dialog och utveckling är viktiga ledstjärnor
› Vår verksamhet präglas av serviceanda, respekt och professionalism
› Barnens perspektiv och folkhälsoperspektivet ska beaktas 
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Principer för kommunikationen 

Hög kvalitet på service och tjänster är den viktigaste faktorn för att skapa förtroende för 
kommunkoncernen. Men förtroende skapas också genom en god kommunikation. Vår 
kommunikation utgår från värdegrunden och ska bidra till att kommunens erbjudande om 
service och tjänster uppfattas så tydligt, trovärdigt och attraktivt som möjligt. Det stärker i 
förlängningen kommunens varumärke och bidrar till att vi blir en attraktiv arbetsgivare.

Det ska vara lätt för invånare att ta del av information, ha insyn i och vara delaktig i den 
demokratiska processen. Öppenhet är en självklarhet och kommunkoncernen ska ta initiativ 
till att informera om beslut, förändringar liksom om verksamhetens resultat, kvalitet och vad 
som är på gång. 

Vår kommunikation ska alltid vara öppen, tillgänglig, relevant och enhetlig.

Öppen
Kommunikationsplanering ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och vi är måna om 
att informera om vad som är på gång. Kommunikationen ska inriktas mot att stärka arbetet 
mot kärnverksamhetens mål. Ett proaktivt arbetssätt – internt och externt – är en 
förutsättning för att vår kommunikation ska kunna bedrivas professionellt. 

Tillgänglig
Det är mottagarens kunskap och behov som avgör hur vi kommunicerar, inte hur vi arbetar 
och är organiserade. Tillgängligheten ökar när vi har ett enkelt tilltal och där vi undviker 
faktauttryck och svåra formuleringar (klarspråk). Vi kommunicerar professionellt och har ett 
tydligt fokus på dialog för att skapa engagemang och delaktighet.

Relevant
Vi utformar informationen så att den blir angelägen för målgruppen. Vår information ska 
vara relevant och ha ett tydligt syfte, det ökar våra möjligheter att mottagaren tar till sig och 
förstår informationen.

Enhetlig
Vår kommunikation blir enhetlig när vi följer vår grafiska profil och använder de mallar som 
finns för kommunikation i olika kanaler. Vi följer de riktlinjer som finns för service och 
bemötande oavsett i vilken verksamhet vi arbetar i. Vi samverkar för att ge samma svar i alla 
kanaler och använder enbart anvisade dokumentmallar för blanketter, brev, e-tjänster mm.

Den grafiska profilen

En tydlig kommunikation förutsätter en visuell enhetlighet i avsändaren. Kommunens 
grafiska profil är styrande för all produktion av informationsmaterial, såväl tryckt som 
elektroniskt. Den gäller för både extern och intern kommunikation. Förslag till ändring eller 
anpassad användning av loggor etc ska godkännas av kommunikationsavdelningen.
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Kommunikationens basfunktioner

Kommunikationen har följande basfunktioner:

 Stärka dialogen och främja demokratin
Våra invånare ska uppleva att det är lätt att ha insyn. De ska känna till hur de kan 
delta och påverka tidigt i den demokratiska processen. Det ska finnas forum för 
möten och dialog mellan invånare och kommunen. En bra dialog förutsätter att vi är 
bra på att lyssna och ta till oss synpunkter; att vi bemöter kritik och att vi intresserar 
oss för medborgarnas åsikter och förslag. 

 Tydliggöra kommunens uppdrag, tjänster och service
Alla invånare har rätt att veta vad de kan förvänta sig av kommunkoncernens tjänster 
och service. Det ska vara lätt att både hitta information om vår verksamhet och att 
komma i kontakt med oss. 

 Hjälpa organisationen att nå uppsatta mål och visioner 
Medarbetarnas roll i arbetet för att nå uppsatta mål uppmärksammas i den interna 
kommunikationen. Vi är noga med att kommunicera goda exempel på utveckling och 
resultat vi vill se mer av – internt och externt. På så sätt skapar vi positiv publicitet 
som förstärker arbetet mot uppsatta mål.

 Göra medarbetarna informerade, delaktiga, engagerade och stolta
Vår interna och externa kommunikation ska bidra till att göra våra medarbetare 
informerade, delaktiga och stolta. Det skapar engagemang och bidrar till samhörighet 
över förvaltningsgränser. God intern kommunikation gör medarbetare till 
ambassadörer för både kommunen och Strömstad.

 Öka Strömstads och kommunkoncernens attraktionskraft
Vår externa kommunikation ska bidra till att invånarna i Strömstads kommun känner 
stolthet över sin stad och sin kommun. Det ska upplevas som attraktivt att bo och 
arbeta, etablera sitt företag, besöka och studera i Strömstad. Den externa 
kommunikationen ska också bidra till att marknadsföra både platsen Strömstad och 
kommunens verksamheter.

 Stärka vårt varumärke som arbetsgivare
Professionell kommunikation bidrar till att göra oss attraktiva som arbetsgivare för 
både nuvarande och blivande medarbetare. Vi lyfter fram goda exempel, viktiga 
resultat och utvecklingsarbeten i verksamheterna för att förstärka bilden av vår 
organisation som ansvarstagande och utvecklingsinriktad. 

 Hantera kriser
Vid en allvarlig händelse eller kris är det viktigt att kommunikationen är samordnad 
och att information kan spridas snabbt. Ju längre tid det tar innan kommunikations-
arbetet kommer igång, desto större är risken för ryktesspridning och oro. 
Kommunikation vid en kris utgår från krisledningsplanen. Medarbetare och invånare 
ska snabbt få rätt information om krisen och om hur den hanteras. 



5

Principer för vår kommunikation

För att stödja grundprinciper och basfunktioner för vår kommunikation ska vi tänka på 
nedanstående innan vi kommunicerar:

1) Vi kommunicerar våra verksamhetsmål och beslut på ett tydligt sätt.

2) Vi kommunicerar internt innan vi kommunicerar externt.

3) Vi anpassar kommunikationen till den/de målgrupper som behöver 

informationen. 

4) Vi har ett proaktivt arbetssätt och är tidigt ute med information om vad som är 

på gång i organisationen.

5) Vi är noga med att ange mål och syfte med den insats vi kommunicerar.

6) Vi använder anvisade dokumentmallar och anger alltid vem som är avsändare 

liksom kontaktuppgifter till den verksamhet som sprider informationen.

7) Vår kommunikation följer kommunens grafiska profil.

8) Vi kompletterar information som sprids i media eller i nyhetskanaler med 

fördjupad information på vår webbplats.

9) Pressmeddelande och nyhetsbrev i strategiska frågor skickas inte ut utan att 

Kommunchef och berörda förvaltnings- och avdelningschefer fått information om 

innehållet.

10) Vår externa kommunikation ska stimulera delaktighet och dialog. Vi strävar därför 

efter att vara närvarande genom att besvara synpunkter och frågor och skapa 

forum för dialog med våra intressenter.

11) Vi utnyttjar nya digitala kanaler koordinerat och målmedvetet. I första hand 

använder vi de sociala medier som redan är inarbetade. Nya initiativ tas först 

efter en bedömning av syftet med närvaron och de dialogmöjligheter som skapas.

12) Vi är restriktiva med kompletterande webbplatser. Stromstad.se är vår 

huvudkanal för nyheter liksom viktigaste bärare av information från 

verksamheterna. 

13) Vårt intranät är huvudkanalen för intern information, alla medarbetare har ett 

ansvar för att bidra till informationsspridning liksom för att ta till sig information.
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Kontakt med massmedier 

Massmedier har en lagstadgad rätt att bevaka kommuner och annan offentlig verksamhet. 
De spelar på så sätt en viktig demokratisk roll. De är också viktiga som förmedlare av 
information och som opinionsbildare. Den bild som tidningar, radio och TV – men också 
bloggar mm – sprider har stor betydelse för hur vi uppfattas som organisation. 

Massmedier är en möjlighet att nå invånare och andra intressenter med kunskap och 
information. Journalister ska därför snabbt ges möjlighet att få svar på sina frågor och 
komma i kontakt med den som bäst svarar inom det område som är aktuellt. Vi genomför 
kontinuerligt medieträning som en del i kompetensutveckling för chefer och sakkunniga, allt 
i syfte att vara professionella när vi möter media.

Kriterier för goda medierelationer

Delat ansvar
Vid en planerad, övergripande informationsinsats i kommunen är det 
kommunikationsansvarig som väljer hur budskapet ska gå ut, tidpunkt och vinkling av 
budskapet. Vid ärenden som endast berör en enskild förvaltning/enhet ligger ansvaret på 
förvaltningschefen. Inför planerade mediakontakter ska ansvarig chef dock stämma av med 
kommunikationsavdelningen. Pressmeddelanden skickas alltid från 
kommunikationsavdelningen.

Full insyn
Vår uppgift är att se till så att journalister har full insyn i våra olika verksamheter, med 
undantag för sådana som är sekretessbelagda. På webben ska det finnas ett pressrum där all 
pressinformation från kommunen samlas. Vi registrerar och lämnar ut efterfrågade 
handlingar enligt förvaltningslagens regler om skyndsam hantering. 

Hög tillgänglighet
Vi ska vara tillgängliga för journalister och villiga att svara på deras frågor. Vi svarar på 
insändare där kommunens verksamheter omnämns och där svaret bedöms vara av 
allmänintresse. Detta för att visa närvaro och respekt för invånares engagemang.
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Ansvar och roller
Ansvaret för kommunikationsfrågor inom kommunkoncernen följer verksamhetsansvaret.

Kommunfullmäktige
Beslutar om kommunikationspolicy för Strömstads kommun.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor i Strömstads 
kommun.

Nämnder och bolag
Varje nämnd har ansvar för kommunikationsbehovet vid sin verksamhet. Större projekt eller 
förändringar stäms alltid av med kommunikationsavdelningen.

Kommunikationschef/kommunikationsavdelning
Kommunikationschefen har ansvar för att utveckla och ajourhålla gemensamma policy- och 
styrdokument för kommunikationsfrågor. Uppföljning sker inom ramen för internkontroll. 
Kommunikationsavdelningen ska stödja nämnder och verksamheter i extern och intern 
kommunikation. Kommunikationsavdelningen har ansvar för kommunövergripande 
kommunikation och för informationsstrukturen på stromstad.se. 

Förvaltningschef/chef
Förvaltningschef ansvarar för att genomföra, utveckla och följa upp kommunikations-
uppdraget i enlighet med kommunikationspolicyn. Varje chef har ett kommunikationsansvar 
för sitt ansvarsområde. Chefen ansvarar för mediekontakter inom sitt sakområde i samråd 
med förvaltningschef och kommunikationschef/kommunikatör. Kommunchefens 
ledningsgrupp beslutar om toppmeny för stromstad.se, urval och antal val.

Medarbetare
Varje medarbetare ansvarar för att ta del av den information som krävs för att kunna göra 
ett bra jobb och sprida en korrekt bild av den verksamhet man är anställd i. Alla 
medarbetare har en viktig roll som kunskapsbärare, ambassadörer och som 
kommunkoncernens ansikte utåt.

Nätverk för kommunikation
Kommunens nätverk för kommunikationsfrågor utvecklar och samordnar kommunens 
externa och interna kommunikation. Här finns representanter för samtliga förvaltningar och 
bolag. Via nätverket kan aktuella kommunikationsfrågor fångas upp, förankras och 
förmedlas i linje med policy och gällande riktlinjer. Representant i nätverket är respektive 
förvaltnings ”förste-redaktör” med ansvar för att kvalitetssäkra och ajourhålla information 
inom förvaltningens verksamhetsområde. Representanten ansvarar också för att frågor och 
synpunkter som lämnas till Kommuncenter besvaras enligt rutin för synpunktshantering.

Kommunens bolag 
Kommunens bolag har enligt aktiebolagslagen eget ansvar för verksamheten utifrån de 
direktiv som ägaren anger. Det är viktigt att bolagen har samma syn på kommunikation som 
kommunen i övrigt.
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Bilaga 

Lagar som styr vår kommunikation 

Förvaltningslagen syftar bland annat till att säkerställa myndigheternas service till 
allmänheten. Strömstads kommun är skyldig att ge allmänheten god kunskap om hur kommunen 
styrs och vilka möjligheter som finns att påverka innan beslut fattas. Förvaltningslagens 4 § 
anger att frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. 

Personuppgiftslagen anger när och under vilka förutsättningar personuppgifter får 
behandlas. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas 
till en levande fysisk person. Lagen rör personuppgifter som behandlas genom att samlas in, 
registreras, lagras, sammanställs eller bearbetas.

En grundläggande regel i lagen är att behandling av personuppgifter bara får ske för särskilda 
tydligt angivna ändamål. Huvudregeln är att behandling bara får ske utan samtycke om 
behandlingen är berättigad och nödvändig för vissa i lagen särskilt angivna ändamål. Fotografier 
och film med bilder på identifierbara personer innehåller personuppgifter och måste därför 
behandlas enligt personuppgiftslagen. Som regel får foto och film inte spridas på exempelvis 
internet om inte samtycke finns från den eller de som förekommer i film/foto.

Tryckfrihetsförordningen innehåller bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. 
Den sk ”offentlighetsprincipen” lägger fast allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten att 
ta del av sådana handlingar kan bara begränsas genom lag, sådana bestämmelser finns i 
”Offentlighets- och sekretesslagen”. Med handling avses framställning i skrift, bild eller 
ljudupptagning. 

En handling är allmän om den förvaras hos myndighet, har inkommit dit eller upprättats där. 
Information som publiceras på webb blir alltid allmän handling. Principen om ”Meddelarfrihet” 
anger allas rätt att lämna uppgifter till media. Det är inte tillåtet att efterforska vem som har 
lämnat ut viss information eller vem som frågar efter offentliga uppgifter. 

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndighetens 
handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lgen 
innehåller även bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna 
handlingar. Sekretess innebär förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom 
att en allmän handling lämnas ut. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras. 
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Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk samt skyddar 
verket mot intrång. Upphovsrätt inträder automatiskt när ett verk skapas. För att ett verk ska 
vara skyddat ska det ha en viss originalitet, så kallad ”verkshöjd”. Rätten skyddar litterära verk, 
datorprogram, musikaliska och sceniska verk, fotografier och andra konstverk. Även 
översättningar och andra bearbetningar omfattas. Upphovsrätten delas i två delar, den 
ekonomiska (förfoganderätten) och den ideella rätten. Upphovsmannen kan överlåta den 
ekonomiska rätten, dvs låta någon annan bestämma över hur verket får användas. Den ideella 
rätten kan aldrig överlåtas. Det innebär bland annat att upphovsmannen ska få sitt namn angivet 
varje gång som ett verk görs tillgängligt för allmänheten. Verket får inte ändras så att 
upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks. Upphovsrätt gäller i 
70 år efter upphovsmannens död.

Definitioner av centrala begrepp 

 Kommunikation – utbyte av information mellan två eller fler parter.

 Information – kommunikationens innehåll, dvs det budskap som kommuniceras. 

 Intern kommunikation – all kommunikation som sker inom kommunen. 

 Extern kommunikation – all kommunikation som riktar sig till målgrupper utanför 
kommunen. 

 Kommunikationspolicy – principer och riktlinjer för kommunikationsarbete på en 
övergripande nivå. 

 Kommunikationsstrategi – metoder för kommunikation, anger hur kommunikationen 
ska vara ett stöd i arbetet mot verksamhetsmål. Utgår från kommunikationspolicyn. 

 Kommunikationsplan – beskriver konkreta aktiviteter, mål för kommunikationen och 
målgrupper med utgångspunkt i kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi.

 Grafisk profil – grafiska regler som bestämmer Strömstads kommuns visuella identitet. 
Vår grafiska profil är styrande för all produktion av informationsmaterial såsom 
annonser, presentations- och profilmaterial, skyltar, webbsidor och sociala medier. 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §70     Dnr: KS/2016-0113 

Revidering av Kommunfullmäktiges övergripande mål 2030 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta reviderade mål 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål kopplade till Vision 2030 föreslås justeras.  

I april 2016 antog Kommunfullmäktige Vision 2030 samt långsiktiga övergripande mål. Till 
målen finns kopplade styrtal som över tid mäter om kommunen närmar sig måluppfyllelse. 
De långsiktiga målen ska brytas ned i nämnderna till mätbara mål och styrtal. 

Då Visionen och målen är nya finns behov av vissa förtydliganden för att göra målen 
tillgängliga och begripliga. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft dialog kring justeringar 
och handlingen har varit utskickad till de partier som inte ingår i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott för synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdson, kommunchef 2017-04-19 
Justeringar av KFs inriktningsmål 
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STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-19 Dnr: KS/2016-0113
KS - 
Maria Reinholdsson

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Revidering av Kommunfullmäktiges övergripande mål 2030

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
Att anta reviderade mål

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål kopplade till Vision 2030 föreslås justeras. 

Ärendet
I april 2016 antog Kommunfullmäktige Vision 2030 samt långsiktiga övergripande 
mål. Till målen finns kopplade styrtal som över tid mäter om kommunen närmar 
sig måluppfyllelse. De långsiktiga målen ska brytas ned i nämnderna till mätbara 
mål och styrtal.

Då Visionen och målen är nya finns behov av vissa förtydliganden för att göra 
målen tillgängliga och begripliga. KSau har haft dialog kring justeringar och 
handlingen har varit utskickad till de partier som inte ingår i KSau för synpunkter. 

Beslutsunderlag
Justeringar av KFs inriktningsmål

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunikationschef
Alla nämnder

Kommunstyrelsen



Smärre justeringar i KFs inriktningsmål
2017-02-23 samt 2017-03-29

Efter dialoger med KSAU har smärre justeringar i fullmäktigemålen genomförts, med syfte att 
klargöra mål och ordalydelser. Några ord har bytts ut eller kompletterat befintlig målformulering. 
Överstruken text är ersatt med ny text som är rödmarkerad.  

De små justeringar i ord kommer inte påverka uppsatta nämndmål eller 

Nya formuleringarna ska ut på webb och finnas med i budgettexten för 2018 och presenteras vid 
budgetdialogen i maj. 

Övergripande mål

› 2030 har Strömstad 16 000 invånare

› 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun*

 

Fokusområde ”Barn och utbildning”

Lära för livet – alla ska lyckas i skolan

› 2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa

› 2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt
utbud av gymnasieutbildningar liksom eftergymnasial utbildning

Fokusområde ”Stöd och omsorg”

Det goda livet – hela livet

› 2030 upplever Strömstads invånare att de har en god tillgång till vård i närmiljön

› 2030 erbjuder Strömstad ett varierat utbud av stöd- och serviceformer för  möta olika behov 
under livet

Fokusområde ”Uppleva och göra”

Där natur och kultur möts

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

› 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang



Fokusområde ”Bygga, bo och miljö”

Plats för alla – på naturens villkor i hela kommunen

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

• 2030 är miljökapitalet* intakt, vi hushåller med naturresurser och värnar den biologiska 
mångfalden. (Miljökapital är ett beräknat monetärt värde på befintliga naturresurser och 
deras avkastning/tjänster)

• 2030 är vår miljö intakt – vi hushållar med naturresurser och värnar den biologiska 
mångfalden.

Fokusområde ”Trafik och infrastruktur”

Hållbara transporter – effektiva förbindelser

› 2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra 
arbetsmarknader är goda

› 2030 erbjuder nNorra Bohusbanan effektiva persontransporter.
Banan är rustad  med sikte på godstransporter till Norge

Fokusområde ”Näringsliv och arbete”

Tillväxt med platsen i centrum

› 2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med en högre andel kunskapsföretag

› 2030 är Strömstad fortsatt attraktivt för inflyttning liksom för etableringar på sträckan Oslo-
Köpenhamn.

› 2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och företagsetableringar som vill verka 
inom vår gränsregion.
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KF §71    Dnr: KS/2017-0108 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att notera anmälningsärende 

Sammanfattning av ärendet 
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2016 Socialnämnden 

rakarl01
Ny stämpel 20





Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn Pia
Efternamn Andréasson
Telefon 0526-194 51
E-postadress pia.andreasson@stromstad.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Omsorgsförvaltningen Strömstads kommun

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal 2016
Val av år och kvartal 1/10-31/12

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?

SoL ÄO, äldreomsorg
SoL OF, omsorg om personer
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och
familjeomsorg

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från
datum för avbrott?

SoL ÄO, äldreomsorg
SoL OF, omsorg om personer
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och
familjeomsorg

Personuppgiftslagen
  Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen

(1998:204), PuL.
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