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Delårsbokslut för januari - augusti 2017                                                                  

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra med budget på 14,2 
mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 18,3 mnkr, att jämföra med budget på 17,0 
mnkr. Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 56 mnkr och årsprognosen till 
32,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 29,2 mnkr. Av kommunens budgeterade in-
vesteringsmedel på 328 mnkr har hittills använts 77 mnkr. Årsprognosen för kommunens inve-
steringar bedöms till 163 mnkr, varav 99 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för Strömstads kommun, de  
helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt  
AB Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.  

I delårsbokslutet har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 
årsredovisningen. 
 

EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS 

Konjunkturen i omvärlden har fortsatt att stärkas och återhämtningen omfattar allt fler länder och 
sektorer. Indikatorer tyder på ett positivt stämningsläge hos hushåll och företag, samtidigt som 
världshandeln växer och arbetsmarknaden förbättras i många länder. Uppgången i världsekono-
min blir således allt tydligare. Trots konjunkturuppgången blir dock de globala tillväxttalen relativt 
måttliga, eftersom de hålls tillbaka av bland annat åldrande befolkningar och svag underliggande 
produktivitetstillväxt. 

 

Konjunkturen i Norge 

Statistisk centralbyrå i norge bedömer i sin senaste konjunkturrapport att nedgången i den norska 
ekonomin bröts vid årsskiftet. Under 2017 har en tillväxt skett liknanden den vid tidigare upp-
gångar under 2000-talet. Uppgången nu är dock svagare än vid tidigare uppgångar och återhämt-
ningen går långsamt. Uppgången stärks av en expansiv penningpolitik med låga räntor samt en 
svag norsk krona. 

Uppgången dämpas av det fortsatt låga oljepriset samt en måttlig tillväxttakt i den globala ekono-
min.  

 

Konjunkturen i Sverige 

Konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturläget i augusti är att högkonjunkturen fortsätter. 
BNP-tillväxten för 2017 revideras upp till 3,0 procent. En stor del av revideringen förklaras av att 
investeringar i näringslivet inklusive bostäder utvecklats starkare. Även fortsatt positiva omdömen 
och optimism från företag och hushåll i Konjunkturbarometern pekar på en fortsatt stark konjunk-
tur. Högkonjunkturen ger avtryck på arbetsmarknaden och sysselsättningen fortsatte att öka 
snabbt andra kvartalet. Men stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens hämmar den 
ekonomiska utvecklingen framöver. Rekryteringsproblemen gör dock inte att löneökningarna tar 
fart enligt historiskt mönster, vilket är samma bild som vid juniprognosen. Trots något högre löne-
glidning når löneökningarna inte upp till 3 procent nästa år. Ett bekymmer för den ekonomiska ut-
vecklingen är att många företag har brist på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten för vissa 
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grupper är hög. Bristande matchning på arbetsmarknaden bidrar därmed till att sysselsättningsök-
ningen mattas av nästa år. 

En hög andel sysselsatta behövs framöver för att klara det ökade trycket på offentligt finansierade 
tjänster från allt fler äldre och yngre i befolkningen. 

  

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll från 112,3 i juli till 110,7 i augusti. Trots nedgången 
indikerar nivån ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi. Det är främst Den 
främsta orsaken till nedgången i barometerindikatorn är tillverkningsindustrin vars konfidensindi-
kator föll något mellan juli och augusti. Det är trots fallet femte månaden i rad som tillverkningsin-
dustrin ligger högst av de ingående sektorerna i företagsbarometern och bilden är även fortsatt 
att det är ett ovanligt starkt läge i tillverkningsindustrin. Detaljhandeln bidrar också något till ned-
gången i barometerindikatorn liksom hushållen vars optimism har dämpats till en historiskt ge-
nomsnittlig nivå. 

 

Industrin redovisar dock god ordertillväxt och har en fortsatt mycket positiv syn på orderstockar-
nas storlek. Produktionsplanerna på tre månaders sikt är förhållandevis optimistiska och anställ-
ningsplanerna visar på betydligt starkare sysselsättningsutveckling än normalt framöver. 
 
Västsvenska handelskammaren rapporterar att  konjunkturen i Västsverige är fortsatt stark. De 
västsvenska företagen ser fortsatt mycket ljust på framtiden. En hög konsumtion i kombination 
med låga varseltal och konkurser får Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator att 
fortsätta uppåt. Det finns dock en ökad risk för kompetensbrist som kan påverka utvecklingen 
framöver. Näringslivet går för högtryck och det investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt 
kompetens riskerar det den starka högkonjunktur vår region för närvarande befinner sig i. 

 

SKL kommenterar i sin senaste rapport att svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt un-
der första halvan av i år. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av 
kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb 
takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utvecklingen 
för svensk ekonomi i stort dämpas. För helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. Nästa år be-
räknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent. 

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteun-
derlaget fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och 
når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräk-
nas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 pro-
cent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga 
prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 
förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa 
år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet ar-
betade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir sär-
skilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i 
snabb takt. 
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Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads kommun 
 
Skatteunderlaget 
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 3,84 procent, utifrån senast pre-
liminära taxeringsutfallet för inkomståret 2016.  Rikets utveckling har störst betydelse för kommu-
nens intäkter från skatt, statsbidrag och kommunal utjämning. Senaste beskattningsutfallet ger en 
ökningstakt för riket i linje med tidigare prognos på 4,9 procent.  
 
Befolkningen 
Invånarantalet har ökat med 53 personer till och med sista juli, från 13 079 personer 31/12 till 13 
132 personer 31/7. Motsvarande period för 2016 uppvisade en befolkningsökning på 122 perso-
ner. Prognosen för 1 nov 2017 ligger på 13 045 personer enligt Sveriges Kommuner och Lands-
tings riksprognos 
 
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 lägre arbetslöshet än länet och riket. Störst skillnad finns för de ut-
landsfödda.  Det kan konstateras att nivåerna på arbetslösheten i Strömstad närmar sig snitten för 
länet och Sverige. 

 

  Andel i % av befolkningen 16-64 år  
 

  
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd 

Varav öppet arbets-
lösa 

 

 

 1708 1608 1708 1608  

Strömstad 4,0 3,4 2,5 2,2  

VG län 5,1 5,2 2,9 2,9  

Sverige 5,8 5,8 3,2 3,2  

      

      

 

  Andel  i % av befolkningen utrikes födda  
 

  
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd 

Varav öppet arbets-
lösa 

 

 

 1708 1608 1708 1608  

Strömstad 8,1 6,5 4,9 4,7  

VG län 13,9 13,8 8,0 7,9  

Sverige 15,1 14,9 8,4 8,4  

      

      
  Andel i % av befolkningen 18-24 år   

 

  
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd 

Varav öppet arbets-
lösa 
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 1708 1608 1708 1608  

Strömstad 4,8 3,9 2,9 2,5  

VG län 5,3 6,2 3,0 3,5  

Sverige 6,3 6,9 3,3 3,6  
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RESULTATANALYS 

 

Resultaträkning Kommunen Koncernen 

mnkr 
Utfall 
1608 

Utfall 
1708 

Budget 
1708 

Utfall 
1608 

Utfall 
1708 

Budget 
1708 

Verksamhetens intäkter 194,6 199,5 191,9 252,9 263,7 342,1 

varav jämförelsestörande poster *) 0 0 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader -580,4 -611,0 -627,7 -573,0 -608,1 -715,9 

Avskrivningar -18,8 -19,9 -19,6 -46,6 -49,7 -48,7 

Verksamhetens nettokostnader -404,6 -431,4 -455,4 -366,7 -394,1 -422,5 

Skatt, statsbidrag, utjämning 456,5 479,3 474,2 456,5 479,3 474,2 

Finansnetto 19,1 3,8 1,0 -6,1 -19,6 -24,4 

Taxekollektivens resultat överf. till 
fond 

-6,4 -9,6 -5,6 -6,4 -9,6 -5,6 

Periodens resultat 64,5 42,1 14,2 77,3 56,0 21,7 

*) återbetalning AFA-premier     

 

Verksamhetsresultat  
Kommunens resultat för perioden uppgår till 42,1 mnkr i jämförelse med budget på 14,2 mnkr.  

Kommunens nettokostnader är 24 mnkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att ut-
fallet påverkas av en positiv effekt på 14 mnkr som är obudgeterad semesterlöneskuldsföränd-
ring. Utfallet är positivt per augusti eftersom den faktiska skulden är som lägst efter sommarse-
mestrarna då semesteruttag är större än intjänandet.  
Intäkterna är drygt 7 mnkr högre än budgeterade där merparten avser bidrag, främst från staten. 
Avskrivningarna uppgår till 19,9 mnkr som i stort följer budget. 

Taxekollektivens totala resultat på 9,6 mnkr är särredovisat i tabellen och har överförts till respek-
tive taxekollektivs resultat- och investeringsfond. 

Det sammanställda resultatet för koncernen är 56,0 mnkr. Bolagens totala resultat är 13,9 mnkr, 
där Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av högre hyresintäkter samt försäljning av 
fartyget. Se sidan 24 för mer detaljerad information. 
 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 
Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 5,1 mnkr högre än budgeterat. Skat-
teintäkter och slutavräkning redovisar ett överskott med 3,0 mnkr. Inom bidrag och kommunalut-
jämning är utfallet 2,1 mnkr högre i jämförelse med budget.  

 
Finansnetto 
Finansnettot har en budgetavvikelse på 2,8 mnkr varav 1,7 mnkr har erhållits i överskottsutdel-
ning från Kommuninvest samt i utdelning från Öhman.  
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KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2017 PER NÄMND 

 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017 

mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -47,9 -48,8 0,9 -73,3 -71,5 -1,8 

Omsorgsnämnden -163,0 -163,4 0,4 -246,3 -243,6 -2,7 

Barn- och utbildningsnämnden -221,7 -220,0 -1,7 -327,5 -328,1 0,6 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -2,1 -3,6 1,5 -15,2 -15,2 0,0 

Miljö- och byggnämnden -18,6 -19,5 0,9 -28,7 -29,3 0,6 

Verksamhetsnetto nämnder -453,3 -455,3 2,0 -691,0 -687,7 -3,3 

Finansförvaltningen, verksamhet -1,7 -6,0 4,3 -16,5 -9,1 -7,4 

Skatter, statsbidrag och utjämning 479,3 474,2 5,1 718,5 711,3 7,2 

Finansnetto 4,1 1,3 2,8 4,6 2,5 2,1 

Semesterlöneskuldsförändring 13,7 0 13,7 0,6 0 0,6 

Kompensation lägre arbgivavg äldre 0 0 0 2,1 0 2,1 

Resultat skattefinansierad verksamhet 42,1 14,2 27,9 18,3 17,0 1,3 

 

Resultat 
Periodens resultat avviker med 27,9 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på 1,7 mnkr i 
överskottsutdelning från Kommuninvest, 2,3 mnkr i överskott från lönerörelsen, 5,1 mnkr högre 
skatter och avgifter än budgeterat samt nästan 14 mnkr i obudgeterad semesterlöneskuldsföränd-
ring. Nämnderna redovisar för perioden ett överskott på 2,0 mnkr.  
 
Prognos 
Helårsprognosen för kommunen uppgår till 18,3 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budgeterade 
17,0 mnkr. Prognosen i kvartalsrapporten per 31 mars var 19,3 mnkr. 
Nämndernas sammanställda prognos exklusive finansverksamheten visar ett underskott på 3,3 
mnkr mot budget vilket har försämrats sedan mars som då var minus 1,6 mnkr.  
Kommunstyrelsen har kostnader för förändrad ledningsorganisation inom Barn- och utbildnings-
förvaltningen. 
Omsorgsnämndens underskott beror på ökade kostnader för försörjningsstöd och konsulter samt 
fler placeringar än väntat inom missbruk, barn/unga och våld i nära relationer. Underskott inom 
särskilda boenden beror dels beroende på lägre intäkter och dels på höga personalkostnader.  
Inom barn- och utbildningsnämnden är de största budgetavvikelserna inom måltidsenheten, re-
surscentrum samt inom vuxenutbildningen.  
Miljö- och byggnämnden redovisar överskott på grund av lägre personalkostnader i  
samtliga verksamheter (undantaget räddningstjänsten samt lägre kapitalkostnader än budget. 
För kommunen totalt är det främst ovan överskottsutdelning, skatter och bidrag som genererar 
överskottet i prognosen. I prognosen har beräknats ianspråktagande av 2016 års byggbonus med 
1,6 mnkr.    
 
I prognosen ingår ett överskott på 2,1 mnkr avseende lägre arbetsgivaravgifter för äldre 
För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 13-23. 
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Sammanställd prognos 2017 för koncernen 
 

Mnkr 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 

Kommunen 17,0 18,3 

AB Strömstadbyggen koncern 9,0 9,1 

AB Strömstadslokaler 3,3 4,5 

AB Strömstads Badanstalt 0,1 0,1 

Eliminering utdelning bolag -0,2 0,0 

Resultat koncernen 29,2 32,0 

   

Årsprognosen för koncernen är 32,0 mnkr, vilket är nästan 3,0 mnkr högre än budget. Bolagen po-
sitiva resultat beräknar överskrida budgeten med 1,3 mnkr bland annat på grund av försäljning av 
fartyget Viksten samt lägre räntekostnader. Utdelning från Strömstadsbyggen kommer inte ges i år 
enligt beslut i bolagsstämma.  

 

 

FINANSIELL STÄLLNING 

 
Balansräkning Kommunen Koncernen 

mnkr Utfall 1612 Utfall 1708 Utfall 1612 Utfall 1708 

Materiella anläggningstillgångar 536,4 593,1 1 889,5 1 981,6 

Finansiella anläggningstillgångar 53,4 59,0 13,7 13,7 

Summa anläggningstillgångar 589,8 652,1 1 903,2 1 995,3 

Övriga omsättningstillgångar 314,4 322,5 328,4 337,0 

Likvida medel 15,8 78,7 30,8 94,1 

Summa omsättningstillgångar 330,2 401,2 359,2 431,1 

Summa tillgångar 920,0 1 053,3 2 262,4 2 426,4 

Summa eget kapital 505,9 547,9 601,6 657,5 

Avsättningar 67,0 71,1 84,8 88,9 

Långfristiga skulder 123,3 190,4 1 343,0 1 450,1 

Kortfristiga skulder 223,8 243,9 233,0 229,9 

Summa avsättningar och skulder 414,2 505,4 1 660,8 1 768,9 

Summa eget kapital, avsättningar o skul-
der 

920,0 1 053,3 2 262,4 2 426,4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
170918 

  

 
Sida 8 av 43 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar 
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 57 mnkr, vilket består av periodens nyanskaff-
ningar minus avskrivningar. För mer info om kommunens investeringar se investeringsredovis-
ning sidan 9. 
 
Koncernen totalt har ökat tillgångarna med drygt 90 mnkr som utöver kommunens investe-
ringar även påverkas av bolagens pågående byggnationer. 
 
Kommunen har under året utbetalat aktieägartillskott på 2 mnkr till AB Strömstadsbyggen 
samt 3,55 mnkr till AB Strömstads Lokaler.  
 

Övriga omsättningstillgångar 
Pensionsfondens bokförda värde är för perioden 105,0 mnkr och har ökat med 1,1 mnkr sedan 
årsskiftet. Portföljens marknadsvärde uppgick till 113,3 mnkr den 31 augusti.  
I omsättningstillgångarna ingår 20 mnkr som är placerade i fond för framtida investeringar 
samt 50 mnkr placerade i korträntefond enligt ny modell för att hantera överlikviditet.  
 
Kortfristiga fordringar 
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar ökat med 1 mnkr till 81 mnkr som främst består av 
upplupna intäkter som bokats i delårsbokslutet.  
 
Likvida medel 
Likvida medel har sedan årsskiftet ökat med 63 mnkr till 79 mnkr. Av totala saldot är 77 mnkr 
bolagens del i koncernkontot som har ökat med 28 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har från 
likvida medel överfört 50 mnkr till övriga omsättningstillgångar som är placerade i en korträn-
tefond i Nordea.  
 

Avsättningar 
Avsättning till förmånsbestämd ålderspension har ökat med 4 mnkr till 71 mnkr utifrån bedöm-
ning från Skandias pensionsskuldsberäkning. 
 

Långfristiga skulder 
De långfristiga skulderna har ökat med 67 mnkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 190 
mnkr. Ökningen avser för perioden utnyttjad checkkredit på 56 mnkr, periodiserade VA-anslut-
ningsavgifter samt taxekollektivens resultat för vatten- och renhållning som är bokfört i re-
spektive kollektivs investeringsfond. 
 
Kommunen har inga långfristiga lån för närvarande. Upplåning sker då behovet uppstår i takt 
med att planerade investeringsutgifter utfaller vilket kan ske inom kort. Av kontokrediten på 
60 mnkr kan upp till 50 mnkr utnyttjas kostnadsfritt. 
 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har ökat med 20 mnkr till 244 mnkr. Bolagens saldo inom koncernkontot 
har ökat med 28 mnkr medan semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har minskat vilket 
den alltid gör för denna period. I övrigt har leverantörsskulder minskat med 11 mnkr.  
Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med 
mera uppgår till drygt 28 mnkr inklusive sociala avgifter.   
 
Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en ökning med 6 mnkr till 253 
mnkr.  
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Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 28,0 procent att jämföra med 
årsskiftet 28,1 procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 52,0 
respektive 55,0 procent. 
 



 

  

 

 

Investeringsredovisning och prognos per augusti 2017 
 

Nämnd      

Budget 2017 Utfall aug 2017 

Prognos december 2017 

Mkr Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelse 14,4 7,8 8,9 5,5 

Socialnämnd 0,7 0,2 0,7 0,0 

Barn- o utbildningsnämnd 5,7 1,1 5,7 0,0 

Teknisk nämnd, skattef vsh 97,9 9,7 38,9 59,0 

Miljö- och byggnämnd 11,4 2,1 9,8 1,6 

Summa exkl taxef vsh 130,1 20,8 63,9 66,2 

Teknisk nämnd, taxe Avfall 5,6 0,2 2,9 2,7 

Teknisk nämnd, taxe VA 192,4 55,6 96,5 95,9 

Summa totalt 328,1 76,6 163,3 164,8 

 
Kommentarer: 
 
KS – Hittills i år uppgår investeringskostnaderna till knappt 8 mnkr. Prognosen för helåret be-
räknas till drygt 8,9 mnkr. Inom projektet rörande renovering av stadshuset återstår cirka 3,3 
mnkr. Avsatta medel för konstnärlig utsmyckning kommer användas kommande år för förskö-
nande av utemiljön vid lokstallet. Det samlade beloppet uppgår till 0,6 mnkr. I övrigt är det in-
vesteringar kopplat bland annat till IT som inte genomförts till fullo under 2017. En av de större 
posterna avser E-arkiv. 
 
BUN – Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas enligt plan.  
 
SN – Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas enligt plan.  
 
MBN – Av årets beviljade investeringsbudget (inklusive överföringar från 2016) om 11,4 mnkr 
beräknas ca 9,8 mnkr förbrukas. Den enskilt största investeringen under året är budgeterad till 
7 mnkr och avser inköp av ny maskinstege till räddningstjänsten vilken beräknas vara färdig-
ställd under december månad 2017. Ett lätt förstainsatsfordon till räddningstjänsten samt 
miljö- och byggnämndens nya ärendehanteringssystem utgör den största delen av övriga inve-
steringar under året. Båda dessa investeringar förväntas vara färdigställda under året. Bland de 
investeringar som inte hinns med innan 2018 märks särskilt medel för införandet av e-arkiv 
vilka avvaktar centralt införande.  
 
TN skattefinansierad verksamhet – Årets investeringar uppgår till 9,7 mnkr per 31 augusti 
2017. De större investeringarna som gjorts är Kaj Kustbevakning 3,0 mnkr, asfaltering Präst-
ängen 1,6 mnkr, räcke nedre bron (Skeppsbron) 1,4 mnkr, belysning i Skee 1,3 mnkr, projekte-
ring av uppgraderingar i färjeläget 0,7 mnkr, toalett Hålkedalen 0,6 mnkr samt utbyte av bryg-
gor 0,5 mnkr.  
 
Flera av projekten är pågående under hösten 2017, bland annat Kaj Kustbevakning, projekte-
ring av uppgraderingar i färjeläget, räcke nedre bron (Skeppsbron) Strandpromenaden. Dessu-
tom kommer det under hösten göras utbyten av kommunens p-automater.  
 
Budgeterade medel för 2017 uppgår till 97,9 mnkr. Av dess beräknas 38,9 mnkr användas un-
der 2017. Resterande medel överförs till 2018, avser främst medel för Kaj Kustbevakningen 
samt uppgraderingar och reinvesteringar i färjeläget.   
 
TN taxefinansierad verksamhet –  



 

  

 

 

Avfallsverksamheten 
Årets investeringar uppgår till 0,2 mnkr per 31 augusti 2017. Under 2017 har det bland annat 
köpts in en ny hjullastare som ska levereras under hösten. Budgeterade medel för 2017 uppgår 
till 5,1 mnkr. Av dess beräknas 2,9 mnkr användas under 2017.  
 
Vatten- och avloppsverksamheten 
Årets investeringar uppgår till 55,6 mnkr per 31 augusti 2017. De större investeringarna som 
gjorts under året pågår är utbyggnad av Österröd 37,5 mnkr, projektering Skeppshället/Öddö 
12,4 mnkr, reningsverk Svinesund 2,9 mnkr, dagvatten Seläter 1,5 mnkr. Budgeterade medel 
för 2017 uppgår till 192,4 mnkr. Av dess beräknas 96,5 mnkr användas under 2017. Resterande 
medel överförs till 2018, avser främst medel för utbyggnad av Österröd, projekt Dubbel råvat-
tenledning Blomsholm-Färingen samt VA Flöghult.  
 
Exploateringsprognos med kommentarer per augusti 2017  
Budgeterade medel för 2017 uppgår till 4,5 mnkr. Utfallet per augusti uppgår till 5,8 mnkr. Av-
ser främst inköp av fastighetmed byggnad i Hålkedalens hamn, 4,0 mnkr.  Övriga exploate-
ringar avser områdena Canning, Rådhusberget och Korsnäs.  
 

MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  

I delårsbokslutet sker uppföljning av fullmäktiges långsiktiga mål. Uppföljning sker av de två 
övergripande målen samt de mål som antagits på vart och ett av de sex fokusområdena. Upp-
följning av fullmäktiges interna mål på områdena medarbetare, ekonomi och processer följs 
upp per nämnd (se bilaga 3) samt i årsbokslutet i enlighet med budget 2017. 

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 57% (8 av 14) av de långsik-
tiga målen bedöms helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att endast 14% (2) av målen inte 
är uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 29% (4) av målen. Bedömningen av 
måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits till respektive mål, dels på ut-
vecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt mål.  

Av styrtalens utfall framgår att hälften (11 av 22) är helt eller delvis uppfyllda medan endast 
9% (2) inte bedöms uppfyllda. En relativt stor andel av styrtalen (41%, 9 av 22) har inget till-
gängligt utfall i perioden, utan mäts endast avseende helår. 

Av de 39 nämndmål som knutits till de långsiktiga målen är 59% (23 av 39) helt eller delvis upp-
fyllda medan 33% (13) inte är uppfyllda och 8% (3) av målen inte kan bedömas i perioden. En 
redovisning av uppföljningen av nämndernas mål redovisas i bilaga 3 

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. Resultatet 
överstiger 2% (prognos 2,8% genomsnitt perioden 2014-2017) av skatter, generella statsbidrag 
och kommunal utjämning och soliditeten exklusive pensionsförpliktelser är högre än 50% 
(52%).  

Den samlade bedömningen är att kommunen kommer att uppnå en god ekonomisk hushåll-
ning vid årets slut såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de fi-
nansiella måltalen uppfylls och endast en liten andel av fullmäktiges långsiktiga mål inte upp-
fylls. Efterlevnad till de finansiella målen samt fullmäktiges långsiktiga mål ska säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

 
 
  



 

  

 

 

PERSONALREDOVISNING, kommunen      
Ett urval av personalnyckeltalen redovisas. Om inget annat anges avses 1 november 2016 respektive  
31 augusti 2017. 

 
      

  
Personalvolym      

  
Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt 

  2016 2017 

Kvinnor 963 978 

Män  287 309 

Totalt 1250 1287 
    
 
Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön 

  2016 2017 

                       Kvinnor Män Totalt                     Kvinnor Män Totalt 

KLF 35 21 61 39 25 64 

SF 416 89 506 418 90 508 

BUF 471 99 570 486 111 597 

TF 12 55 67 10 60 70 

MBF 26 23 49 25 25 50 

Totalt 963 287 1250 978 309 1287 
    

  Totalt var 1287 månadsavlönade den 31 augusti 2017. Mättillfälle och att det är en ögonblicksbild  
  påverkar utfallet. Andelen av de anställda som har en tillsvidareanställning är 82 % vilket är  
  oförändrat i jämförelse med föregående år.  

         
       

 
Personalstruktur        

       
 

Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent 

                                            2016 2017 

  0-74% 75-99% 100% 
heltid 

0-74% 75-99% 100% 
heltid 

Kvinnor 8% 18% 74% 6% 16% 78% 

Män 4% 5% 91% 3% 5% 92% 
          

   Andelen deltidsanställningar fortsätter minska. Fortsatt är det stor skillnad mellan könen när det gäller heltid. 
 
          

   
  

Sjukfrånvaro         
     

  
Sjukfrånvaro i procent efter åldersgrupper, kön och totalt. Avser perioden 1 juli-30 juni respektive år.  
Alla anställda. 

                            2016          2017 

  Kvinnor Män  Totalt Kvinnor Män  Totalt 

Totalt 8,11 4,61 7,28 7,47 4,95 6,86 

<=29 år 5,51 2,92 4,77 5,94 2,38 4,78 

30-39 år 6,29 4,92 5,98 5,70 5,48 5,64 

40-49 år 9,93 3,84 8,80 8,02 5,72 7,58 

50-55 år 8,77 5,59 8,09 7,93 3,68 7,15 

56-64 år 7,56 4,99 6,83 8,10 5,67 7,42 

65-67 år Ej data Ej data Ej data 5,11 8,18 6,19 
 

 

  
  
Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period förra året.  
Det är främst kvinnornas sjukfrånvaro som har minskat förutom för de yngsta kvinnorna  
där sjukfrånvaron är något högre.   

 



 

  

 

 

VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING  

KOMMUNSTYRELSEN 

  Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2,0 -2,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 

Kommunstyrelse -1,7 -1,5 -0,2 -2,6 -2,3 -0,3 

Utvecklingsavdelning -13,7 -13,6 -0,1 -20,5 -19,6 -0,9 

Kommunikationsavdelning  -6,0 -6,3 0,3 -8,5 -8,5 0,0 

HR-avdelning -4,5 -5,0 0,5 -7,5 -7,5 0,0 

Ekonomiavdelning -6,7 -6,9 0,2 -10,3 -10,3 0,0 

Kommunledningsförvaltning  -5,7 -5,2 -0,5 -8,4 -7,8 -0,6 

Gemensam Service -7,6 -8,3 0,7 -12,5 -12,5 0,0 

Summa -47,9 -48,8 0,9 -73,3 -71,5 -1,8 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos)        

Summa -47,2 -48,8 1,6 -73,3 -71,5 -1,8 

 

Kommentarer till utfall och prognos  

 Kommunstyrelsen har under året haft en del oförutsedda kostnader för arvoden vilket fram till  

augusti har lett till en avvikelse på -0,2 mnkr.  

 Den positiva avvikelsen på kommunikationsavdelningen beror delvis på att budget för  

annonsförsäljning ligger i september eftersom annonserna vanligtvis faktureras då. I år har emellertid  

en del annonsintäkter inkommit tidigare.   

 HR-avdelningens avvikelse härrör från flera faktorer. Dels har man hittills i år förbrukat lite av budgeten  

för övriga kostnader som inkluderar bland annat pengar för facklitteratur och förbrukningsmaterial.  

Ytterligare så har mindre än förväntat av budgeten för avskrivning och ränta tagits i anspråk på grund  

av mindre driftsatta investeringar än man räknade med föregående år.  

 Avvikelsen på 0,3 miljoner på ekonomiavdelningen härrör i huvudsak från lägre än budgeterade  

lönekostnader. Anledningen till detta beror delvis på sjukskrivningar.  

 Kommunledningsförvaltningens budgetavvikelse uppgår till -0,5 mnkr. Avvikelsen beror på kostnader  

för förändringar inom Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation.  

 IT-enheten har en budgetavvikelse som till stor del beror på låga IT- och telekostnader.  

Kostnaderna för konsulter har också varit lägre än förväntat. Under perioden har man haft  

projektanställning för att driva utvecklingen av digitalisering och e-tjänster. Bedömningen är att  

licenskostnader över helåret kommer ligga i fas med budget och bidra till att enheten totalt sett  

kommer följa budget.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

SOCIALNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är 0,4 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till -1,0 mnkr jämfört  

med budget.  

  Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Gemensam administration -7,0 -6,3 -0,7 -9,7 -9,7 0,0 

Socialtjänst Individ och Familjeomsorg -27,5 -25,1 -2,4 -39,3 -37,1 -2,2 

Stöd och Service -34,0 -35,5 1,5 -52,5 -52,9 0,4 

Vård och Omsorg -95,3 -96,5 1,2   -144,8 -143,9 -0,9 

Reducerad arbetsgivaravgift äldre 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 

Summa -163,0 -163,4 0,4 -245,3 -243,6 -1,7 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 3,1 0,0 3,1 0,7 0,0 0,7 

Summa -159,9 -163,4 3,5 -244,6 -243,6 -1,0 

 

Kommentarer till utfall augusti  

 Gemensam administration: Negativ avvikelse gällande blockförhyrningar delvis på grund av vakanta  
platser inom särskilda boenden. Balanseras till viss del av reducerade arbetsgivaravgifter och  
positiv avvikelse när det gäller ännu ej använda medel övriga kostnader som t ex utbildningsmedel  
vilket kommer att användas enligt plan. 

 Socialtjänst IFO: Negativ avvikelse beror på kostnader för försörjningsstöd och konsulter samt fler  
placeringar än väntat inom missbruk, barn/unga och våld i nära relationer. Reduceras till viss del av  
vakanta tjänster och lägre kostnader än förväntat inom bostadsanpassning och färdtjänst.   

 Stöd och service: Positiv avvikelse beror till största delen på såld plats till annan kommun.  
En anpassning av bemanning och effektiv resursplanering har bidragit till positiva avvikelser gällande  
personalkostnader.  

 Vård och omsorg: Minusdifferenser på särskilda boenden dels beroende på lägre intäkter av  
serviceavgifter p.g.a. vakanta platser under första halvåret och dels på höga personalkostnader inom  
vissa enheter på grund av höga sjukskrivningstal och tillfällig övertalighet av enhetschefer, samt sent   
införande av nytt lokalt kollektivavtal rätt till heltid för baspersonal inom omsorgen. Brukare med  
komplex vårdproblematik som krävt förstärkning på tre enheter har medfört ökade kostnader.  
Balanseras till viss del upp av plusavvikelse på Rehab och av ännu outnyttjade medel gällande utbildning  
och driftsinvesteringar samt viss försäljning av plats på korttidsenheten Udden.  

 
Kommentarer till prognos helår 2017 

 Gemensam administration: Blockförhyrningar kommer att ha en negativ avvikelse p g a outhyrda  
platser inom särskilda boenden och utestående fodringar. Avvikelsen kommer att balanseras upp  
med balanskontomedel. 
 Socialtjänst Individ-och Familjeomsorg: Placeringar inom barn/unga och vuxna missbruk beräknas  

ge minusavvikelse gentemot budget. Ej förutsägbara förändringar gällande placeringsärenden kan  
påverka slutligt resultat då placeringar genererar höga summor. Konsultkostnaderna förväntas överstiga  
budgeterade personalkostnader på grund av svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. Flera rekryteringar  
under andra halvåret kommer att minska konsultkostnaderna under hösten. Både större och fler  
familjer kommer fortsätta att ge en ökad kostnad för försörjningsstöd. Förväntad minusavvikelse  
gällande försörjningsstöd kommer till viss del att balanseras av migrationsmedel. Eventuella  
lokalförändringar kan innebära  
avvikelser gentemot budget. 

 Stöd och Service: Positiv avvikelse beror till största delen på förlängt avtal för såld plats till annan  
kommun. Anpassning av bemanning och effektiv resursplanering bidrar också till positiv avvikelse.  



 

  

 

 

Negativa avvikelser för köp av externa placeringar  
och köp av boendeplatser på gymnasium i annan kommun reducerar den totala positiva avvikelsen.  
Eventuella lokalförändringar kan innebära avvikelser gentemot budget. 

 Vård och Omsorg: Negativ avvikelse består av personalkostnader, till viss del på grund av att det  
omarbetade lokala avtalet inte kunnat sättas i drift från årets början och dels på svårigheten att  
rekrytera kompetent personal. Vilket leder till att lönerna beräknas bli högre än budgeterat när det  
gäller sommarvikarier, främst inom hemsjukvården. Avvikelsen balanseras till viss del upp av positiva  
avvikelser gällande korttidens sålda platser till annan kommun, försenad uppstart av cirkulationstvätten  
och vakanta tjänster inom Rehabenheten. Eventuella lokalförändringar kan innebära avvikelser  
gentemot budget. 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

 Noggrann planering vid anställning av konsulter inom IFO på grund av vakanta tjänster, för att få  
lägsta möjliga konsultkostnader. 

 Fortsatt arbete med effektiv personalplanering resursplanering/schemaläggning inom vård och omsorg.  
Uppföljning av rätt till heltid september till november.  

 Försäljning av korttidsplatser till annan kommun. 
 Arbeta vidare i linje med den föreslagna treårsbudgeten gällande integration för nyanlända enligt  

Strömstads kommuns handlingsplan. Vilket påverkar Socialnämndens resultat. 
 Negativ avvikelse gällande blockförhyrningar kommer att reduceras av avsatta balanskontomedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Utfallet per 31 augusti är -1,7 mnkr jämfört med budget. Årsprognos uppgår till +1,2 mnkr jämfört med budget.  
 

  Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Bibliotek -3,5 -3,8 0,3 -5,6 -5,7 0,1 

Kulturskola -2,3 -2,2 -0,1 -3,0 -3,0 0,0 

Asyl/Migrationsverksamhet -4,4 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 

Förvaltningsgemensam vsh -6,9 -6,6 -0,3 -10,2 -10,2 0,0 

Särskola/Särvux -4,5 -4,9 0,4 -7,9 -8,2 0,0 

Måltidsverksamhet -22,6 -21,0 -1,6 -34,0 -31,5 -2,5 

Städverksamhet -7,3 -7,0 -0,3 -10,2 -10,0 -0,2 

Skolskjutsar -5,7 -6,0 0,3 -9,6 -9,7 0,1 

Grundskola -68,6 -69,4 0,8 -102,6 -102,6 0,0 

Resurscentrum -12,0 -13,3 1,3 -18,5 -19,8 1,3 

Gymnasium -26,3 -26,5 0,2 -39,2 -39,2 0,0 

Vuxenutbildning -4,2 -5,2 1,0 -5,7 -7,2 1,5 

Förskola/Fritidshem -54,0 -54,1 0,1 -81,0 -81,0 0,0 

Summa -222,3 -220,0 -2,3 -327,5 -328,1 0,6 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos)      -0,3  0,0 -0,3 

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos)  0,6  0,0 0,6 0,9   0,9 

Summa -221,7 -220,0 -1,7 -326,9 -328,1 1,2 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

Utfallet per sista augusti visar ett underskott jämfört med budget på 1,7 Mkr. De största budgetavvikelserna  

återfinns inom måltidsenheten, resurscentrum samt inom vuxenutbildningen. Dessutom påverkar nämndens  

asyl/migrationsverksamhet delårsbokslutet. 

Årsprognosen bedöms till ca + 1,2 Mkr i förhållande till budget. Det förutsätter dock att nämnden får  

kompensation i budgetramen för de kostnader som finns för asyl/migrationsverksamheten från det  

kommunövergripande statsbidrag för flyktingverksamhet/välfärd som kommunen erhållit. 

En osäkerhetsfaktor i årsprognosen är hur de interkommunala mellanhavandena inom gymnasiet påverkar  

resultatet. Elevflödet inom gymnasieskolan har stor påverkan på utfallet. 

- Asyl/Migrationsverksamheten visar en nettokostnad på 4,4 Mkr. Orsaken till kostnaden är att de flesta  

asylsökande barn- och ungdomar har fått beslut av Migrationsverket. Det innebär att det riktade  

statsbidraget upphör samtidigt som det finns en eftersläpning i kostnadsbilden då elevernas behov  

kvarstår. Prognosen på årsbasis är +/- 0 eftersom nämnden förväntas bli kompenserade för dessa  

kostnader av det kommunövergripande statsbidraget. 

 

- Måltidsverksamheten visar ett underskott på 1,6 Mkr. Underskottet är ganska jämnt fördelat mellan  

ökade personalkostnader och ökade livsmedelskostnader. Ett stort arbete har lagts ner för att identifiera  

orsakerna och vilka effektiviseringsåtgärder som eventuellt kan vidtas. Det har dock konstaterats att  

både volymökningar i verksamheten, främst i form av fler barn och elever, och ökade råvarupriser är  

orsaken till underskottet. Prognosen på årsbasis pekar mot ett underskott på ca 2,5 Mkr. 

 



 

  

 

 

- Resurscentrum visar ett överskott på 1,3 Mkr. Vakanser i tjänsteunderlagen under våren samt att  

delar av tjänster riktats mot migrationskostnader är huvudorsaken. Från och med höstterminen har  

verksamheten återgått till normalläge där vakanser är tillsatta och kostnader som tidigare riktats mot  

migrationen har upphört. Prognosen på årsbasis är ett överskott med 1,3 Mkr. 

 

- Vuxenutbildningen visar ett överskott med 1,0 Mkr. Anledningen till överskottet är ett positivt utfall  

på intäktssidan i form av högre statsbidrag än beräknat. Prognosen på årsbasis är ett överskott med  

1,5 Mkr. 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder som innebär lägre kostnader  
och en effektivare verksamhet. En åtgärd som genomförts och som kommer att få helårseffekt under 2017 är  
en kostnadseffektivare organisation inom gymnasieskola och vuxen-utbildning. En annan åtgärd är en ständig  
översyn av skolskjutsorganisationen i syfte sänka kostnaderna med bibehållen kvalité. 

Förvaltningen har också påbörjat en översyn av det särskilda stödet inom grundskolan vilket har lett till att  
organiseringen i vissa fall kunnat ske på ett mer kostnadseffektivt sätt. Utöver detta har effektiviseringsåtgärder,  
där det varit tillämpligt vidtagits inom måltidsorganisationen för att bromsa underskottet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, skattefinansierad verksamhet 

Utfallet per 31 augusti är +1,2 mnkr (exklusive förändring semesterlöneskuld) jämfört med budget.  
Påverkan av förändringen av semesterlöneskulden är +0,2 mnkr vilket ger ett totalt resultat på +1,4 mnkr. 

Årsprognosen uppgår till 0 mnkr jämfört med budget. Inga avvikelser mot budget.  

 

  Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Teknisk nämnd och förvaltning -2,5 -1,6 -0,9 -2,9 -2,9 0,0 

Gator, vägar, parkeringar o flygplats -7,7 -7,8 0,1 -14,2 -14,2 0,0 

Allmän platsmark -2,1 -2,3 0,2 -3,5 -3,5 0,0 

Sidoordnad verksamhet 0,1 -0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,0 

Förrådsverksamhet -1,4 -1,4 0,0 -2,1 -2,1 0,0 

Allmän markreserv 0,6 -1,2 1,8 -1,7 -1,7 0,0 

Allmän renhållning -1,8 -1,5 -0,3 -2,1 -2,1 0,0 

Hamnverksamhet 12,7 12,3 0,4 11,4 11,4 0,0 

Summa  -2,1 -3,6 1,4 -15,2 -15,2 0,0 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos) 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

Summa -2,1 -3,6 1,4 -15,2 -15,2 0,0 

 

Kommentarer till utfall och prognos  

 Teknisk nämnd och förvaltning visar ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet beror bl.a. på ökade  
personalkostnader 0,3 mnkr som delvis kan förklaras av två pensionsavgångar, där personal gått  
parallellt samt timanställd personal. Kostnader i samband med flytten till Mekanikern påverkar också  
resultatet negativt. Hittills ökade kostnader med 0,2 mnkr, men kommer troligtvis fortsätta att öka då  
lokalerna inte är helt färdigställda. Det ligger även en hyresreglering avseende Ridklubben som påverkar  
nämndens resultat negativt med 0,1 mnkr för aug, totalt 0,2 på helår. Den intäkten skall nämnden få  
kompensation för från KS. Det ligger dessutom ett budgeterat sparbeting avseende fordonsutredning  
på 0,4 mnkr för aug, totalt 0,6 mnkr på helår. Utredningen avser en översyn över Strömstad kommuns  
samtliga fordon. Sparbetinget skall dock inte belasta tekniska nämnden.  

 
 Gator, vägar och parkering visar ett överskott på 0,1 mnkr. Det kan förklaras av säsongsvariationerna  

inom verksamheten. Vägunderhåll ligger 1,4 mnkr under budget, vilket beror på att det kommer att  
göras en del asfalteringsarbeten under hösten som verksamheten avvaktat med.  Vinterväghållningen  
ligger 0,5 mnkr under budget, vilket förklaras av en mild och snöfattig vinter. Däremot har kostnader  
för Linfärjan Bojar ökat med 1,0 mnkr, vilket beror på planerad renovering av linfärjan.  
Parkeringsverksamheten visar ett underskott på 0,6 mnkr. Kan delvis för klaras av projektet ”avgiftsfri  
parkering i centrum” som pågått under januari till mars 2017 samt att vissa parkeringsintäkter ännu inte  
kommit in på grund av periodiseringar.  

 
 Allmän platsmark visar ett överskott på 0,2 mnkr, vilket kan förklaras av att arbete med parker, lekplatser  

etc. är ett säsongsbetonat arbete med viss fördröjning i faktureringen. Arbete pågår fortsatt.  
 

 Allmän markreserv visar ett överskott på 1,8 mnkr vilket beror på avverkning av skog i Skee.  
Medlen kommer bland annat att användas till plantering och underhåll av kommunens skog.  
Kommer att genomföras under 2017.  



 

  

 

 

 
 Allmän renhållning visar ett underskott på 0,3 mnkr vilket kan förklaras av att Strömstad kommun tagit  

över renhållningen av kommunens offentliga toaletter. Detta har genererat ökade personalkostnader  
samt ökat underhåll av toaletterna.  

 
 Hamnverksamheten visar ett överskott på 0,4 mnkr, påverkas dock negativt av en årlig  

investeringsavsättning på 1,7 mnkr per augusti, totalt 2,5 mnkr på helår. Justerat för  
investeringsavsättningen visar verksamheten ett överskott på 2,4 mnkr vilket främst kan förklaras av  
högre intäkter från färjeverksamheten, dock ökar även kostnader i takt med att intäkterna ökar i form  
av bl.a. underhåll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, taxefinansierad verksamhet 

De tre taxekollektiven, vatten- och avlopp, avfall och fjärrvärme, redovisar ett överskott på totalt 

9,5 mnkr per augusti. Resultaten har utjämnats mot respektive investering- och resultatfond och 

påverkar inte kommunens totala resultat.  

Vatten- och avloppsverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på 8,2 mnkr för perioden. För 2017 budgeterade verksamheten ett  
överskott med 9,0 mnkr. Orsaken till överskottet är en medveten taxehöjning av VA-avgifterna med 13 %.  
Detta för att förstärka investeringsfonden som skall finansiera del av kommande års stora investeringar.  
Inget oförutsett har uppstått under perioden. 

 

Avfallsverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på 0,8 mnkr för perioden. För 2017 budgeterade verksamheten ett  
resultat på 0,2 mnkr.  Viss variation kan uppstå mellan perioderna. Beräknar att verksamheten håller budget  
för 2017.  
Inget oförutsett har uppstått under perioden. 

 

Fjärrvärmeverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden. För 2017 budgeterade verksamheten ett noll-resultat.  
Orsaken till överskottet kan delvis förklaras av periodiserade anslutningsavgifter med +0,1 mnkr.  
Fonden har i dagsläget ett mindre underskott som kommer att täckas under 2017. 
Inget oförutsett har uppstått under perioden. 
 

 

Se bilaga 1 Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken, gästhamnen och parkeringsintäkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är + 0,9 mnkr jämfört med budget. Påverkan av semesterlöneskulden är + 0,8 mnkr  
vilket ger ett totalt resultat på + 1,7 mnkr.  

Årsprognosen uppgår till + 0,8 mnkr jämfört med budget inklusive förändring av semesterlöneskulden.   
 
 

  Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Miljö- och byggnämnd samt admin. -4,1 -4,5 0,4 -6,5 -6,7 0,2 

Plan- och kartverksamhet -1,6 -1,9 0,3 -2,5 -2,8 0,3 

Miljö- och hälsoskydd -1,6 -1,9 0,3 -2,6 -3,0 0,4 

Räddningstjänst -10,1 -10,3 0,2 -15,8 -15,5 -0,3 

Byggverksamhet -1,2 -0,9 -0,3 -1,3 -1,3 0,0 

Summa -18,6 -19,5 0,9 -28,7 -29,3 0,6 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,8 0,0 0,8 0,2 0,0 0,2 

Summa -17,8 -19,5 1,7 -28,5 -29,3 0,8 

Kommentarer till utfall och prognos  

- Periodens positiva resultat beror i huvudsak på ett överskott i förhållande till budget på  

personalkostnadssidan (1 510 tkr) samt lägre kapitalkostnader än budgeterat (455 tkr).  

Även de övriga driftskostnaderna har varit något lägre än budget i perioden (120 tkr).  

- De lägre kostnaderna i verksamheten förklaras av ett personalunderskott, orsakat av vakanser och  

sjukskrivningar. Detta innebär att verksamheten tvingas prioritera kraftigt för att klara vardagen och  

har svårt att nå uppsatta målsättningar. Personalunderskottet innebär även att intäkterna i perioden  

varit lägre än budgeterat (- 1 190 tkr) vilket minskar periodens samlade överskott.  

- Även få stora bygglov under året (två jämfört med fem i motsvarande period 2016) har påverkat resultatet  

i negativ riktning. Detta samt köp av konsulttjänster är orsaken till att byggverksamheten som enda  

verksamhet redovisar ett negativt resultat i perioden (- 280 tkr). Intäkterna som är drygt 500 tkr lägre än  

budgeterat kompenseras av lägre personalkostnader om 290 tkr.  

- Då ett antal större bygglov förväntas under hösten prognostiseras dock byggverksamheten göra ett  

nollresultat avseende helåret. 

- Som enda verksamhet prognostiseras ett underskott i Räddningstjänsten (- 265 tkr) för 2017. Detta beror  

på höga personalkostnader samt övriga kostnader i den utryckande verksamheten. De höga kostnaderna  

orsakas i huvudsak av ett stort antal larm (263 i egen kommun, 19 i annan kommun) samt vakanser på  

deltidsstationen i Skee.  

- Underskottet på intäktssidan ( 1 890 tkr) prognostiseras bestå året ut. Det innebär att intäkterna under  

det sista tertialet förväntas vara enligt budget som genomsnitt, men återhämta sig något på byggsidan  

samtidigt som det relativt goda intäktsresultatet i miljö- och hälsoskyddsverksamheterna förväntas vara  

något sämre under slutet av året. 

- Prognosens samlade överskott beror, precis som i resultatet för perioden, på lägre personalkostnader i  

samtliga verksamheter (undantaget räddningstjänsten) om 2 200 tkr samt lägre kapitalkostnader än budget  

(560 tkr). 

- De lägre intäkterna tillsammans med högre övriga kostnader (600 tkr) sänker prognosens positiva resultat  

till ca 600 tkr före påverkan från förändring av semesterlöneskulden. De högre övriga kostnaderna följer av  

upphandlat konsultstöd i planverksamheten samt det stora antalet larm i räddningstjänstens verksamhet.  

- Semesterlöneskulden prognostiseras sjunka med ca 200 tkr 2017 på grund av stort uttag av sparad semester.  

Prognosen för det samlade resultatet är följaktligen ca 800 tkr. 



 

  

 

 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

- Rekrytering pågår inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten. 

- En konsult för handläggning av översiktsplanering har upphandlats i syfte att frigöra resurser att arbeta  

med detaljplanering. Vidare har ytterligare en planhandläggare anställts under sensommaren.  

- Extra personal har anställts för att täcka luckor under semestern, vid sjukskrivning samt övrig ledighet.  

- Räddningstjänsten arbetar aktivt med förebyggandearbete samt utbildning för att minska antalet oriktiga  

automatlarm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

FINANSFÖRVALTNINGEN 
Utfallet per 31 augusti är 12,2 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till 6,2 mnkr 

jämfört med budget.  

 

  Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Pensionsutbetalningar -8,5 -9,0 0,4 -13,5 -13,4 -0,1 

Avstämning avtalspension -0,2 0,0 -0,2 -0,7 0,0 -0,7 

Avstämning arbetsgivaravgifter -0,3 0,0 -0,3 -0,4 0,0 -0,4 

Lönerevision 0,0 -1,7 1,7 -0,2 -2,5 2,3 

Kapitalintäkter 5,3 4,8 0,5 7,2 7,2 0,0 

Övriga verksamhetsposter 2,1 -0,2 2,3 -8,9 -0,3 -8,6 

Summa verksamhetsposter -1,7 -6,0 4,4 -16,5 -9,1 -7,4 

Skatt, bidrag och utjämning 479,3 474,2 5,1 718,5 711,3 7,2 

Pensionsfondsintäkter 1,9 0,3 1,5 1,9 1,0 0,9 

Finansnetto 2,2 1,0 1,2 2,7 1,6 1,2 

Summa 481,7 469,5 12,2 706,6 704,8 1,8 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

- Avtalspensionerna beräknas ge ett underskott på helåret på 0,7 mnkr utifrån avstäm-

ning av upplupna kostnader mot Skandias pensionsskuldsberäkning. 

- Utfallet är +1,7 mnkr för lönerörelsen och årsprognosen beräknas uppgå till ett över-
skott mot budget på 2,3 mnkr. 

- Reaförlust försäljning finansiella tillgångar -0,7 mnkr, Utdelning från bolagen -0,2 mnkr 
samt borgensavgifter + 0,1 mnkr på grund av högre borgenssumma.  

- Driftbidrag till Strömstad Badanstalt 0,5 mnkr. 
- 1,6 mnkr ianspråktas av byggbonus för år 2016 under år 2017. 
- Skatt, bidrag och utjämning redovisar ett överskott per augusti med 5,1 mnkr. Årspro-

gnosen är ett överskott med 4,0 mnkr för skatteintäkter samt 3,2 mnkr för statsbidrag. 

- Erhållen utdelning pensionsfond  ger ett överskott med 0,9 mnkr. 

- I finansnetto ingår erhållen utdelning från Kommuninvest på 1,7 mnkr. Då kommunen 

förra hösten har betalat in full insats till Kommuninvest enligt den obligatoriska insats-

skyldighet som följer av medlemskapet, kommer framtida utdelningar att redovisas 

mot resultatet istället för att återföras till Kommuninvest som insatskapital. 

- Täckning för migrationskostnader inom Barn- och utbildningsförvaltningen med 4,4 

mnkr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

KOMMUNENS BOLAG 

Bolagen mnkr  Utfall jan-aug 2017, före skatt Prognos 2017, efter skatt 

  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget  Avvikelse 

Strömstadsbyggen kon-
cern 

6,5 6,0 0,5 9,1 9,0 0,1 

Strömstadslokaler 6,8 2,2 4,6 4,5 3,3 1,2 

Strömstads Badanstalt 0,6 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 

Resultat Bolagen 13,9 8,3 5,6 13,7 12,4 1,3 

AB Strömstadsbyggen 
AB Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 5,9 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0 
mnkr efter skatt jämfört med budget. Utfallet för perioden följer planeringen för året och en 
stor fördel har varit det treåriga avtal som tecknades 2015 med hyresgästföreningen blev 0,74 
procent för 2017 vilket har underlättat planeringen för bolaget. Räntekostnaderna är under 
budget på grund av att bolaget stängde en swap i december 2016. Underhållskostnaderna är 
högre än budgeterat. Bolaget fick i februari ett beslut om ett statsbidrag på 9,3 mnkr för bygg-
nationerna på Mällby. Bidraget har ännu inte utbetalts men kommer inte att påverka resulta-
tet i någon högre grad då bidraget aktiveras. Effekterna blir istället att likviditeten kommer att 
förbättras. Nybyggnationerna i Skee, Mällby 1 och Mällby II har gett positiva tillskott och gör 
att resultatet kommer att stärkas över tid. Låga driftskostnader kommer att stärka resultatet 
ytterligare. Bland annat har alla tre nybyggnationer överträffat de energideklarationer som 
gjordes vid byggnationen och faktisk förbrukning är väsentligt lägre än planerat. 

AB StrömstaNet 
AB StrömstaNet redovisar ett positivt resultat på 0,6 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,1 mnkr 
efter skatt jämfört med budget. Intäkterna är bättre än budget för året på grund av en ökad 
utbyggnadstakt och resultatet något bättre än budgeterat. Målet med att 90 procent av be-
folkningen ska ha möjlighet till 100 mbit uppkoppling före år 2020 är inom räckhåll då intresset 
för att ansluta sig har ökat starkt i Strömstad. Prognosen pekar på ett resultat som är bättre än 
budget för året på grund av högre anslutningsgrader i områdena som ansluts. Kravet har varit 
50 procent intresse innan byggnation startar. Anslutningsgrader på 70 – 80 procent är ofta fö-
rekommande vilket ger en bättre ekonomi för bolaget. Anslutning av Strömstadsbyggens lä-
genheter på Syd- och Nordkoster sker under hösten och det har medfört ett stort intresse 
bland de boende på öarna.  

AB Strömstadsgaragen 
Resultat och prognos är 0 mnkr i jämförelse med budget.  
 

AB Strömstadslokaler 
Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 6,8 mnkr. Årsprognosen uppgår till 1,2 
mnkr efter skatt jämfört med budget. Intäkterna är högre på grund av försäljning av fartyget 
Viksten 1,3 mnkr. Räntekostnaderna är lägre än budget på grund av att bolaget stängde en 
swap i dec 2016. En samordning av resurserna mellan bolagen har gett positivt ekonomiskt ut-
fall för perioden 

 
AB Strömstads Badanstalt 
Intäkterna från friskvårdsverksamheten (träningskort och antalet tillfälliga besök) har sjunkit i 
förhållande till samma period 2016. Personalkostnaderna är lägre än förra årets. Bad och sim-
verksamheten är i paritet med föregående år. Uppdraget med aktivitetshallen följer budget. 



 

  

 

 

Bolaget har under året erhållit ett driftsbidrag på 0,5 mnkr. 
Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att besparingsprogrammet som lades under 2016 har 
gett resultat på personalbudget. Samtidigt har Badbolaget tappat på intäkter och förlorat kun-
dunderlag i förhållande till första halvåret 2016. Under 2016 hade Badbolaget ett mera gynn-
samt kontrakt med kommunen i form av riktade friskvårdsinsatser för personalen som delvis 
kan förklara tappet. Konkurrensen kring tränande friskvårdskunder har ökat och målbilden för 
2017 att öka kundunderlaget i det segmentet kan bli svåruppnått. Strategin för bolaget är att 
vårda våra kunder med god service, marknadsföra oss och att skapa nya unika produkter.  
 



 

  

 

 

Bilaga 1: Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken, gästhamnen och 
parkeringsintäkter 
 
Färjetrafiken 
 

Aktiviteter 2017-08-31 2016-08-31 

Antal resande 965 701 903 480 

Antal fordon 328 341 292 150 

Summa intäkter jan-aug 

(tnkr) 

16 509 15 465 

 

Antalet resande har ökat med 6,9 %, och antalet fordon med 12,4 % i jämförelse med samma 
period 2016. Intäkterna har ökat med 6,7 %.  
 

Gästhamnen 

Gästhamnen             2017-08-31              2016-08-31 

Antal gästnätter                11 500*                  10 243 

Antal dagbesökande                  4 091                    3 870 

- Inkl. Rossö 492 nätter 

Gator, vägar och parkeringsplatser 

 

Prel. Intäkter (tnkr)             2017-08-31                2016-08-31 

Parkeringsintäkter                 4 506                    5 443 

Felparkeringsintäkter                    365                       396 

Boende/pendelparkering                    935 889 

Totala intäkter                  5 806                    6 728 

 

Minskningen av parkeringsintäkterna kan delvis förklaras av att projektet ”avgiftsfri parkering i 
centrum” som pågått under januari till mars 2017. Kan även förklaras av viss periodisering av 
intäkterna då inte alla intäkter registreras online.   
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Bilaga 2: Uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
 

Övergripande mål 

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål 

2030 har Strömstad 
16 000 invånare 
 

Genomsnittlig befolk-
ningsökning  
Mål 2017: 1,7% per år 
Utfall: 0,41%, 53 per-
soner (31/7 2017) 

Jan-Aug: Inte uppfyllt 
För att nå årsmålet om 1,7 % ökad be-
folkning under 2017 behöver befolk-
ningen öka med ca 130 personer. Om 
ökningstakten resten av året är den-
samma som de första sju månaderna in-
nebär det att den totala befolkningsök-
ningen blir 91 personer (0,69%) 
Prognos: Inte uppfyllt 

 
 

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun 
 

Andel fossildrivna bilar  
Mål 2017: 91 % 
Utfall: 78 % 
Antal ton CO2/årsarbe-
tare utifrån tjänstere-
sor, Ekokommunerna 
Mål 2017: (2015 = 0,2, 
2019 = 0,15)  
Utfall: Inget utfall, 
mäts helårsvis  

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
Andelen fossildrivna bilar i kommunen 
är under angivet mål vilket positivt på-
verkar måluppfyllelsen. Då endast ett av 
de angivna styrtalen mäts under året be-
döms målet endast delvis uppfyllt. Vi-
dare är båda de två nämndmålen som 
knutits till det långsiktiga målet uppfyllt 
eller delvis uppfyllt.   
Prognos: Uppfyllt. 

Tekniska nämnden: Laddplan ska upp-
rättas med tydliga mål för kommunens 
fordonspark (delvis uppfyllt), Utreda 
möjligheterna att etablera biogastank-
ställe eller motsvarande (uppfyllt) 

Barn och utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan 

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål 

2030 rankas Ström-
stads förskolor och 
skolor bland landets 
bästa. 
 

Andel elever som går 
ut 9:an med godkända 
betyg. 
Mål 2017: 75 % 
Utfall: 69 % 

Jan-Aug: Inte uppfyllt.  
Barn- och utbildningsnämnden har vi-
dare mål om att 100 % av alla elever i 
årskurs nio ska vara behöriga till gymna-
sieskolans nationella program. Betygs-
statistiken visar att 80 % av eleverna 
uppnås sådan behörighet. Vidare visar 
uppföljningen i delåret att en majoritet 
(fyra av sju) nämndmål som knutits till 
detta långsiktiga mål inte uppnås medan 
övriga tre saknar bedömning avseende 
perioden. 
Prognos: Inte uppfyllt. 

Barn- och utbildningsnämnden: Alla ele-
ver i årskurs 9 (100 %) når kunskaps-kra-
ven i samtliga ämnen (inte uppfyllt), Alla 
elever i årskurs 9 (100 %) är behöriga att 
söka ett nationellt gymnasieprogram 
(Inte uppfyllt), Alla elever i årskurs 3 och 
6 (100 %) når godkända resultat i nation-
ella proven (ingen bedömning), Biblio-
tek/digitalisering för att öka läsandet. 
Komplettera skol-biblioteken med möj-
lighet till lån av digitala medier (e-
böcker) (ingen bedömning), Giftfria för-
skolor/skolor, planera för flexibel an-
vändning och anpassade till ny pedago-
gik (ingen bedömning),  
Miljö- och byggnämnden: Moderna 
ändamålsenliga lokaler med god inne & 
utemiljö Inkl. tillgång till natur (inte upp-
fyllt), God planberedskap (inte uppfyllt) 

2030 erbjuder Ström-
stad ett attraktivt ut-
bud av gymnasieut-
bildningar liksom ef-
tergymnasiala hög-
skole- samt universi-
tetsutbildningar. 
 

Antal/andel gymnasie-
elever som går vidare 
till högre utbildningar 
inom 2 år efter slutförd 
gymnasieutbildning.  
Mål 2017: 15 % 
Utfall: Senaste utfall 
2015 = 23 %  

Jan-Aug: Uppfyllt. 
Senast kända utfall på styrtalet tyder på 
att angivna målnivåer uppnås. Vidare är 
Barn- och utbildningsnämndens mål av-
seende andelen av niondeklassarna på 
Strömstiernaskolan som söker till Ström-
stads gymnasium uppfyllt i perioden.  
Prognos: Uppfyllt. 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden: Ström-
stad Gymnasium erbjuder nationella 
gymnasie-program för i första-hand för 
16-åringar i Strömstad, Tanum och Dals-
Ed (uppfyllt) 
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Stöd och omsorg - Det goda livet – hela livet 

Långsiktiga mål  Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål 

2030 upplever 
Strömstads invånare 
att de har en god till-
gång till vård i närmil-
jön. 

Antal som fått vård i 
hemmet 
Mål 2017: - 
Utfall: 233 brukare 
Antal personer med 
hemsjukvård 
Mål 2017: 320 
Utfall: 353 brukare 
Uppdrag samverkande 
hemsjukvård 
Mål 2017: 140 
Utfall: 48 st 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
Ett av två målsatta styrtal uppnås redan i 
perioden varför målet bedöms som del-
vis uppfyllt. Vidare är en majoritet (fyra 
av sju) nämndmål som är knutna till det 
långsiktiga målet uppfyllda eller delvis 
uppfyllda i perioden).   
Prognos: Delvis uppfyllt 
Resultatet för styrtalet uppdrag samver-
kande hemsjukvård är lång ifrån målet 
och bedöms inte gå att nå under 2017. 
Då det andra målsatta styrtalet redan är 
uppnått kan dock målet anses delvis 
uppfyllt. 

Socialnämnden: Samverkan ska ske för 
att skapa goda helhetslösningar och till-
varata gemensamma resurser på bästa 
sätt. Tidiga insatser ska prioriteras (upp-
fyllt) En trygg, professionell och effektiv 
verksamhet för stöd och omsorg med ut-
gångspunkt i individens behov (uppfyllt), 
Genomförandeplaner 100 % (delvis upp-
fyllt), Av brukaren/företrädaren god-
känd genomförandeplan 100 % (inte 
uppfyllt), Kommunicerade utredningar 
100 % (uppfyllt) 
Miljö- och byggnämnden: Moderna 
ändamålsenliga lokaler med god inne & 
utemiljö Inkl. tillgång till natur (inte upp-
fyllt), God planberedskap (inte uppfyllt) 

2030 erbjuder Ström-
stad ett varierat ut-
bud av stöd- och ser-
viceformer för att 
möta olika behov un-
der livet. 
 

SCB Nöjd-medborgar-
index, äldreomsorg 
Mål 2017: 60-63 (2016-
2018) 
Utfall: Senast tillgäng-
liga utfall 2016 = 53 

Jan-Aug: Ingen bedömning 
Enligt de senast tillgängliga utfallen på 
styrtalen når vi inte upp till fullmäktiges 
målsättningar. Samtidigt är en majoritet 
(fyra av sju) nämndmål som är knutna till 
det långsiktiga målet uppfyllda eller del-
vis uppfyllda i perioden).   
Prognos: Ingen bedömning 

Socialnämnden: Samverkan ska ske för 
att skapa goda helhetslösningar och till-
varata gemensamma resurser på bästa 
sätt. Tidiga insatser ska prioriteras (upp-
fyllt) En trygg, professionell och effektiv 
verksamhet för stöd och omsorg med ut-
gångspunkt i individens behov (uppfyllt), 
Genomförandeplaner 100 % (delvis upp-
fyllt), Av brukaren/företrädaren god-
känd genomförandeplan 100 % (inte 
uppfyllt), Kommunicerade utredningar 
100 % (uppfyllt) 

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts 

Långsiktiga mål  Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål 

2030 har Strömstad 
en levande stads-
kärna med ett stort 
och varierat utbud av 
mötesplatser. 
 

SCB Nöjd-medborgar-
index, kultur 
Mål 2017: 62-70 (2016-
2018) 
Utfall: Senast tillgäng-
liga utfall 2016 = 52 
SCB Nöjd-Region-In-
dex, fritidsmöjligheter 
Mål 2017: 60-65 (2016-
2018) 
Utfall: Senast tillgäng-
liga utfall 2016 = 58 

Jan-Aug: Ingen bedömning 
Enligt de senast tillgängliga utfallen på 
styrtalen når vi inte upp till fullmäktiges 
målsättningar. Dock visar nämndernas 
uppföljning att en majoritet (två av tre) 
av nämndmålen som knutits till det lång-
siktiga målet är delvis uppfyllda.  
Prognos: Ingen bedömning 
 

Tekniska nämnden: Utveckla och för-
ädla offentliga miljöer/besöksmål (delvis 
uppfyllt), Ett trivsammare och trafiksä-
kert centrum för gående och cyklister till 
stöd för handel, besöksnäring och kom-
munmedlemmar (delvis uppfyllt) 
Miljö- och byggnämnden: Skydda vår bi-
ologiska mångfald (inte uppfyllt) 

2030 är Strömstad en 
välkänd arrangör av 
sport- och kulturar-
rangemang. 
 

Antal arrangemang per 
år 
Mål 2017: Kultur = 11 
(fem på lokstallet), Fri-
tid = 13 (tre internat-
ionella) 
Utfall: Kultur: 15 varav 
6 i lokstallet, Fritid 12 
varav två internation-
ella 
 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
Båda de styrtal som mäter måluppfyl-
lelse är nästan helt uppfyllda redan i pe-
rioden.  
Prognos: Uppfyllt 
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Bygga, bo och miljö – Plats för alla – på naturens villkor 

Långsiktiga mål  Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål 

2030 finns ett varie-
rat utbud av bostäder 
i olika upplåtelsefor-
mer för alla åldrar.  

Antal nya bostäder  
Mål 2017: 100/år eller 
200/år 
Utfall: Styrtalet avser 
helår. Till och med 31 
augusti lämnades slut-
besked avseende 22 
nya bostäder 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 

Styrtalet avser helår och måluppfyllelse 
bedöms därför med bakgrund av att en 
majoritet (två av tre) av nämndmålen 
som knutits till det långsiktiga målet är 
delvis uppfyllda.  

Prognos: Delvis uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden: Byggrätter för 
nya boendeenheter ska tillskapas under 
2017 (inte uppfyllt), God planberedskap 
(delvis uppfyllt) 

Tekniska nämnden: Genom god plane-
ring säkerställa att kommunal mark finns 
(Delvis uppfyllt),  

2030 är miljöka-
pitalet¹ intakt, vi hus-
håller med naturre-
surser och värnar den 
biologiska mångfal-
den. 
¹ Miljökapital är ett 
beräknat monetärt 
värde på befintliga 
naturresurser och de-
ras avkastning/tjäns-
ter 

SCB Nöjd-medborgar-
index, miljöarbete 
Mål 2017: 60-70 (2016-
2018) 
Utfall: Senast tillgäng-
liga utfall 2016 2016 = 
62 
Andel ekologisk mat 
Mål 2017: 21,63 % + 10 
% 
Utfall: 30,5 % (jan-jun) 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 

Andelen ekologisk mat under perioden 
har ökat och ligger mycket nära målet 
om 10 procentenheter över 2016-års 
målnivå. Senast tillgängliga utfall avse-
ende NMI visar att kommunens värde är 
högre än målet för samma period. En 
majoritet (tre av fem) av nämndmålen 
som knutits till det långsiktiga målet är 
uppfyllda eller delvis uppfyllda.  

Prognos: Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden: Skydda vår bi-
ologiska mångfald (öka andelen areal 
mark med områdesskydd) (inte uppfyllt) 

Tekniska nämnden: Ombyggnad Av-
loppsreningsverk Österröd (delvis upp-
fyllt), Insamling av matavfall (inte upp-
fyllt), Grön skogsplan (uppfyllt), Levande 
landsbygd/strövområden (delvis upp-
fyllt) 

Trafik och infrastruktur – Hållbara transporter – effektiva förbindelser 

Långsiktiga mål  Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål 

2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt be-
söksmål och pend-
lingsmöjligheterna till 
och från andra ar-
betsmarknader är 
goda. 

Antal besökare (gäst-
nätter)  
Mål 2017: + 10 % 
Utfall: Måltalet avser 
helår 
Antal kollektivtrafikre-
sor per invånare 
Mål 2017: 18 
Utfall: Måltalet avser 
helår, utfall jan-jun är 
8,75 (9,3 2016) – Helår 
2016 = 25 

Jan-Aug: Ingen bedömning 
Båda styrtalen avser helår vilket gör att 
måluppfyllelse inte kan bedömas avse-
ende perioden. Värt att nämna är dock 
att antalet gästnätter samt dagsbesö-
kande i hamnarna såväl som antalet re-
senärer i färjetrafiken ökat i år jämfört 
med motsvarande period föregående år. 
Ett av två nämndmål som knutits till det 
långsiktiga målet delvis uppfyllt.  
Prognos: Uppfyllt  

Miljö- och byggnämnden: Ett trivsam-
mare centrum för gående och cyklister 
till stöd för handel, besöksnäring och 
kommunmedlemmar (inte uppfyllt) 
Tekniska nämnden: Verka för tåg-och 
bussförbindelser förbättras (kortare res-
tid, tätare avgångar) (delvis uppfyllt) 

2030 erbjuder norra 
Bohusbanan effektiva 
persontransporter. 
Banan är rustad med 
sikte på godstrans-
porter till Norge. 

Antal avgångar per 
vecka Strömstad-Göte-
borg. 
Mål 2017: 107 
Utfall: 131 
Förkorta restiden 
Strömstad-Göteborg. 
Andel med restid un-
der tre timmar. 
Mål 2017: 75 % 
Utfall: 75 % enligt tid-
tabell. 
 
 
 
 
 

Jan-Aug: Uppfyllt  
Båda de styrtal som mäter måluppfyl-
lelse är uppfyllda i perioden. Då tidtabel-
len inte ändras under hösten bör målet 
även uppfyllas avseende helåret. Vidare 
är båda nämndmålen som knutits till det 
långsiktiga målet delvis uppnådda. 
Prognos: Uppfyllt 

Tekniska nämnden: Säkrare skolvägar 
(delvis uppfyllt), Säker trafiklösning för 
korsningen Karlsgatan/Ringvägen (delvis 
uppfyllt) 
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Näringsliv och arbete – Tillväxt med platsen i centrum 

Långsiktiga mål  Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål 

2030 har Strömstad 
ett varierat näringsliv 
med en högre andel 
kunskapsföretag. 
 

Antal nyetableringar 
utöver handel/turism 
Mål 2017: 60 
Utfall: 37  

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
Totalt startade 72 företag i perioden. 37 
(51%) av dessa är inte verksamma inom 
handel eller turism. Om antalet nyeta-
bleringar fortsätter i samma takt under 
resterande del av året kommer utfallet 
att vara mycket nära uppsatt mål (55). 
Vidare är båda av de nämndmål som 
knutits till det långsiktiga målet upp-
fyllda eller delvis uppfyllda i perioden.  
Prognos: Delvis uppfyllt.  

Miljö- och byggnämnden: Tillhandahålla 
praktikplatser inom förvaltningens kom-
petensområde (delvis uppfyllt) 
Tekniska nämnden: Genom god plane-
ring säkerställa att ledig mark finns för 
industrier och företag (uppfyllt) 

2030 är Strömstad 
fortsatt attraktivt för 
inflyttning liksom för 
etableringar på 
sträckan Oslo-Köpen-
hamn. 

Antal arbetstillfällen 
Mål 2017: +10 % 
Utfall: Målet avser 
helår, undersökning 
genomförs vid årsskif-
tet (SCB) 

Jan-Aug: Ingen bedömning 
Med tanke på att arbetslösheten är 
högre i år än i motsvarande period före-
gående år finns en risk att målet inte 
uppnås. Avsaknad av statistiskt underlag 
innebär dock att det inte är möjligt att 
bedöma måluppfyllelse avseende peri-
oden.  
Prognos: Ingen bedömning 
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Bilaga 3: Uppföljning av nämndernas mål 

Kommunstyrelsen 

Interna mål: Medarbetare 

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 rankas Ström-

stads kommun som 

en mycket attraktiv 

arbetsgivare. 

 

 

Delmål 2018 indextal 

79 

 

HME, MOTIVATION - mitt arbete känns meningsfullt, 

jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, jag ser 

fram emot att gå till arbetet. LEDARSKAP - min närm-

aste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, 

min närmaste chef visar förtroende för mig som medar-

betare, min närmaste chef ger mig förutsättningar att 

ta ansvar i mitt arbete. STYRNING - jag är insatt i min 

arbetsplats mål, min arbetsplats mål följs upp och ut-

värderas på ett bra sätt, jag vet vad som förväntas av 

mig i mitt arbete. 

Följs upp vid årsbokslut 

Interna mål: Ekonomi  

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstads 

kommun, med en 

god ekonomisk hus-

hållning och ett ef-

fektivt resursutnytt-

jande, en handlings-

beredskap för fram-

tiden. 

Strukturkostnader 

motsvarande riks-

snitt/jämförbara kom-

muner  med beak-

tande av nuläget 

*Offentlig statistik in-

hämtad gällande år 

2016. 

 

Kostnad affärsverksamhet, 

kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommmungruppen:5253*       Strömstad: 7747* 

Mål: Inte uppfyllt 

Kostnad egentlig verksam-

het, kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 72173*        Strömstad: 63364* 

Mål: Uppfyllt 

 

Kostnad fritidsverksamhet, 

kr/inv 

 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 1752*          Strömstad: 851* 

Mål: Uppfyllt 

Kostnad förskola och skol-

barnsomsorg, kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 7589*               Strömstad: 8956* 

Mål: Inte uppfyllt 

Kostnad individ- och familje-

omsorg, kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 3193*           Strömstad: 3192* 

Mål: Uppfyllt 

Hänsyn tas till kostna-

der med bäring på fär-

jetrafiken när måltal 

sätts. 

*Offentlig statistik in-

hämtad gällande år 

2016. 

 

 

Kostnad infrastruktur, skydd 

mm, kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 6188*          Strömstad: 6390* 

Mål: Inte Uppfyllt 

Kostnad kulturverksamhet, 

kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 1398*           Strömstad: 1304* 

Mål: Uppfyllt 

Kostnad politisk verksamhet, 

kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 1171*          Strömstad: 657* 

Mål: Uppfyllt 

Kostnad särskilt riktade in-

satser, kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 7750*           Strömstad: 4932* 

Mål: Uppfyllt 

Kostnad utbildningsverksam-

het, kr/inv 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kommungrupp: 18557*         Strömstad: 17651* 

Mål: Uppfyllt 

Kostnad äldre och funktions-

nedsatta, kr/inv 

 

Kostnader som 

 

Kommungrupp: 24569*         Strömstad: 19431* 
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kommungrupp eller 

lägre 

Mål: Uppfyllt 

Kostnader IFO strukturkost-

nad 

 

Kostnader som 

kommungrupp eller 

lägre 

Kostnad IFO 3192 kr/inv*; nettokostnadsavvi-

kelse kommungrupp: 14,7%% Strömstad: 0,2%* 

Mål: Uppfyllt 

Interna mål: Processer 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstads 

kommun etablerat 

ett effektivt samar-

bete som styrs av 

helhetssyn och ge-

mensamma mål 

 

Vision och mål är väl 

förankrade hos Ström-

stads kommuns med-

arbetare 

 

Andel medarbetare som har 

god kännedom om kommu-

nens vision och mål 

 

2017 50% 

2019 60% 

2021 95% 

 

Medarbetarenkät 2016 (presenterades våren 

2017)  visade att 83 % uppger att de är insatta i 

sin arbetsplats mål. Index 4,18 under 2017 mot 

4,04 2015 års mätning.  

Mål: Uppfyllt 

 

Alla processer är kvali-

tetssäkrade 

 

Andel/antal kärnprocesser 

som är kartlagda  och vars ru-

tinbeskrivningar är genom-

gångna 

2020 70%/ x st 

2025 85% 

2030 95% 

Arbete kvarstår att definiera kärn- respektive 

stöd  och styrprocesser.  

Mål: Inte uppfyllt 

Andel/antal stödprocesser 

som är kartlagda  och vars ru-

tinbeskrivningar är genom-

gångna 

2020 70%/ x st, 

2025 85% 

2030 95% 

Den årliga räkningen genomförs vid årsbokslut 

 

Andel/antal styrprocesser 

som är kartlagda  och vars ru-

tinbeskrivningar är genom-

gångna 

2020 70%/x st  

2025 85% 

2030 95% 

 

Den årliga räkningen genomförs vid årsbokslut 

 

2030 har Strömstad 

nominerats till Sveri-

ges kvalitetskom-

mun 

 

 

Invånarna har tillgång 

till tydlig information 

om kommunens verk-

samhet 

 

Andel invånare som är nöjda 

med tillgängligheten till kom-

munens information 

2020 70 % 

2025 85% 

2030 95 % 

Medborgarundersökning 2016: 82 % är nöjda 

med tillgängligheten 

Mål: Uppfyllt 

Andel invånare som är nöjda 

med tydligheten i kommu-

nens information 

2020 70 % 

2025 85% 

2030 100 % 

Medborgarundersökning 2016: 77 % är nöjda 

med tydligheten i kommunens information 

Mål: Uppfyllt 

 

Invånarna deltar i dis-

kussionen om kommu-

nens verksamhet och 

utveckling 

Andel invånare som är nöjda 

med möjligheten att påverka 

inom kommunens verksam-

heter 

2020 70 % 

2025 85% 

2030 90 % 

Medborgarundersökning 2016: 48 % är nöjda 

med möjligheten att påverka inom kommunens 

verksamheter. 

Mål: Inte uppfyllt 

Andel invånare som är nöjda 

med möjligheten att påverka 

politiska beslut 

2020 60 % 

2025 70% 

2030 80 % 

 

Medborgarundersökning 2016: 51 % är nöjda 

med möjligheten att påverka politiska beslut. 

Mål: Inte uppfyllt 

Kommunen arbetar 

med systematiskt kva-

litetsarbete 

Kommunen har en samlad 

strategi och ett system för 

kontinuerligt kvalitets- och 

förbättringsarbete 

2020 är det på plats 

2025 infört i alla led 

Uppföljning sker vid årsbokslut 

 

Kommunen definierar 

och kontrollerar tydligt 

Andelen upphandlingar där 

Skatteverkets metod  att fö-

rebygga skattebrott använts: 

 

2017 100% 

Görs i samband med internkontroll 
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kvalitetskrav vid upp-

handling 

godkänd F-skatt, momsregi-

strering, arbetsgivarregistre-

ring, skatteskuld hos Krono-

fogden, redovisade arbetsgi-

varavgifter för de tre senaste 

månaderna 

 

 

Kommunen arbetar ak-

tivt med innovation 

och förnyelse 

Antal pågående utvecklings-

projekt med universitet/hög-

skola/FoU-verksamhet kring 

process/tjänste/verksam-

hetsutveckling 

2020 1st 

2025 2st 

2030 3st 

Uppföljning vid årsbokslut 

 

Antal praktikplatser som 

kommunen erbjuder till stu-

denter vid universitet/högs-

kola. 

 

2017  - 2020: varje för-

valtning tar årligen 

emot minst en prakti-

kant eller ingår i minst 

ett gemensamt ut-

vecklingsprojekt med 

en högskola/universi-

tet 

Uppföljning vid årsbokslut 

 

 

2030 har Strömstads 

kommun höga betyg 

i årliga servicemät-

ningar 

 Andel invånare som får svar 

på sina frågor vid första kon-

takt med kommunen. 

2020 68 % 

2025 75% 

2030 80 % 

KKiK öppna jämförelser 2016: 50 % får svar inom 

60 sek. Servicemätning SKL visar att 65 % får svar 

(med längre svarstid). 

Mål: Inte uppfyllt 

Ökad Nöjd Kund Index (NKI) 

bland företag som haft ären-

den hos kommunen inom 

myndighetstillsyn 

2020: 70  

2025: 75 

2030 :80 

Uppföljning vid årsbokslut 

 

Kommunens webbinformat-

ion till medborgarna svarar 

på större andel frågor. 

2020 90%   

2025 95% 

2030 100 % 

 

Antal poäng 2016: 587 av 768 möjliga. Andelen 

frågeområden i undersökningen där svar finns på 

stromstad.se är 76%. Undersökningen bygger på 

självskattning. 

Mål: Ej uppfyllt 

Företagsklimatet inom 

Strömstads kommun rankas 

högt i en jämförelse med lan-

dets 290 kommuner 

2020 plats 100  

2025 plats 70   

2030 plats 50 

 

2017 års mätning släpps 26 september och kom-

mer följas upp när den finns tillgänglig.   
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Barn- och Utbildningsnämnden 

Barn och utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan 

KFs mål Nämndmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 rankas Strömstads 

förskolor och skolor bland 

landets bästa 

 

Alla elever i årskurs 9 (100 %) når kun-

skaps-kraven i samtliga ämnen. 

 

 

Alla elever i årskurs 9 (100 %) är behö-

riga att söka ett nationellt gymnasie-

program 

 

 

 

Alla elever i årskurs 3 och 6 (100 %) når 

godkända resultat i nationella proven 

 

- Andel elever i årskurs 9 med 

godkända betyg i samtliga 

ämnen 

 

 

- Andelen elever i årskurs 9 

som är behöriga till nation-

ellt program  

 
 
 
- Andel elever i årskurs 3 och 

6 som nått godkända resul-

tat i nationella proven 

 

- Delmål 

2017 

minst 75 

% 

 
 
- 100 % 

 

 

 

- 100 % 

 

Betygsstatistiken visar att 69 % av 

elever är godkända i samtliga äm-

nen 

 

Betygsstatistiken visar att 80 % av 

eleverna är behöriga till ett nation-

ellt program  

 

Följs upp i samband med årsbokslu-

tet 

 Trygghet i skolan för alla oavsett skol-

form 

 

 

- Andel elever som i eleven-

käten uppger att de känner 

sig trygga i skolan 

- 100 % 

 

Följs upp i samband med årsbokslut 

 Kvalitets- och miljömässigt bättre mat 

genom ökad andel ekologiska och 

närodlade livsmedel 

- Andel ekologiska livsmedel - Andel 

2017 

minst 25 

% 

 

Under första halvåret 2017 var an-

delen ekologiska livsmedel  

30,5 % 

KFs mål Nämndmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 rankas Strömstads 

förskolor och skolor bland 

landets bästa 

 

Bibliotek/digitalisering för att öka 

läsandet. Komplettera skol-biblioteken 

med möjlighet till lån av digitala me-

dier (e-böcker). 

- Antal skolbibliotek med 

möjlighet till lån av digitala 

medier (e-böcker) 

 

- 100 % Följs upp i samband med årsbokslut 

 Giftfria förskolor/ 

skolor, planera för flexibel användning 

och anpassade till ny pedagogik 

- Andelen förskolor som är 

giftfria 

 

- 2017 90 % 

av försko-

lorna är 

sanerade 

Följs upp i samband med årsbokslut 

2030 erbjuder Strömstad 

ett attraktivt utbud av 

gymnasie-utbildningar lik-

som eftergymnasiala hög-

skole- samt universitetsut-

bildningar 

Strömstad Gymnasium erbjuder nat-

ionella gymnasieprogram för i första-

hand för 16-åringar i Strömstad, Ta-

num och Dals-Ed 

- Andelen niondeklassare från 

Strömstiernaskolan som sö-

ker till Strömstad Gymna-

sium 

 

- 2017 75 % 

 

Andelen niondeklassare från 

Strömstiernaskolan som sökt 

Strömstad Gymnasium var 82 %. 
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Miljö- och byggnämnden 

Barn och utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan 

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 rankas Strömstads 

förskolor och skolor bland 

landets bästa. 

2030 erbjuder Strömstad 

ett attraktivt utbud av 

gymnasieutbildningar lik-

som eftergymnasiala hög-

skole- samt universitetsut-

bildningar. 

 

Moderna ändamålsen-

liga lokaler med god inne 

& utemiljö Inkl. tillgång 

till natur 

 

 

Tillgång till lokaler utifrån 

behov 

Utfall: Det finns inget på-

litligt sätt att mäta styr-

talet, detta utgår från och 

med budget 2018 

Jan-Aug: Inte uppfyllt 

Inget utfall avseende styrtalet. Under året har miljö- och hälsoskydds-

avdelningen haft tillsyn på förskolornas och skolornas utemiljö och 

funnit förhöjda halter av farliga ämnen i utemiljön orsakat av tryckim-

pregnerat virke. Strömstadslokaler har återkommit med åtgärdsplan 

för sanering och därmed en förbättrad utemiljö. 

Prognos: Delvis uppfyllt 

God planberedskap 

 

Planlagda (planreserv) om-

råden för skola  (minst två 

planlagda områden) 

Utfall: 0 

Aktuella FÖPar (FÖP 

Strömstad-Skee ska antas 

under året) 

Utfall: FÖP Strömstad-

Skee är ännu inte antagen 

Jan-Aug: Inte uppfyllt.  

Målet är inte uppfyllt i perioden. Detta då inget av styrtalen uppnått 

önskat värde. Under året har nämnden dock påbörjat arbete med en 

detaljplan för skola (Bojarskolan) och det pågår ytterligare två detalj-

planer där byggnation av skola och förskola möjliggörs. Förvaltningen 

har vidare deltagit i arbetet med översiktsplanering genom att cirka 

300 timmar avsatts som stöd till KS.  

Prognos: Inte uppfyllt 

Stöd och omsorg - Det goda livet – hela livet 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

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 att 

möta olika behov under li-

vet. 

 

Varierat utbud av ända-

målsenliga lokaler med 

god inne & utemiljö Inkl. 

tillgång till natur 

Tillgång till lokaler utifrån 

behov 

Utfall: Det finns inget på-

litligt sätt att mäta styr-

talet, detta utgår från och 

med budget 2018 

Jan-Aug: Inte uppfyllt 

Inget utfall avseende styrtalet. Hälsoskyddsverksamheten har under 

året haft tillsyn på ett tillfälligt boende. Det är oklart om de brister 

som fanns rättades till då boendet nu har upphört. 

Prognos: Inte uppfyllt 

God planberedskap Planlagda (planreserv) om-

råden för äldreboende 

(minst ett planlagt om-

råde) 

Utfall: 1 

Aktuella FÖPar (FÖP 

Strömstad-Skee ska antas 

under året) 

Utfall: FÖP Strömstad-

Skee är ännu inte antagen 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt.  

Målet är delvis uppfyllt i perioden. Detta då det finns ett planlagt om-

råde (Hällestrands ängar) där det finns byggrätt för serviceboende. 

Förvaltningen har vidare deltagit i arbetet med översiktsplanering ge-

nom att cirka 300 timmar avsatts som stöd till KS.  

Prognos: Delvis uppfyllt 

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts 
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Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstad en le-

vande stadskärna med ett 

stort och varierat utbud av 

mötesplatser. 

2030 är Strömstad en väl-

känd arrangör av sport- 

och kulturarrangemang. 

Skydda vår biologiska 

mångfald  

 

Areal mark med områ-

desskydd ska öka jämfört 

med föregående år  

Utfall: Inga nya områden 

med områdesskydd har 

skapats så här långt under 

2017 

Jan-Aug: Inte uppfyllt.  

Andelen mark med områdesskydd har inte ökat varför målet inte upp-

nåtts under perioden. Nämnden har dock föreslagit tekniska nämn-

den att ansöka om att upprätta ett naturreservat på Skogar 1:6  

Prognos: Målet att öka andelen mark med områdesskydd kommer 

sannolikt inte att uppnås under 2017.  

Bygga, bo och miljö – Plats för alla – på naturens villkor 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

 

2030 finns ett varierat ut-

bud av bostäder i olika 

upplåtelseformer för alla 

åldrar.  

 

Byggrätter för nya boen-

deenheter ska tillskapas 

under 2017 

Byggrätter för boendeen-

heter (200 st)  

Utfall: 0 byggrätter i detalj-

plan 

Jan-Aug: Inte uppfyllt 

MBN har inte antagit några detaljplaner som ger byggrätter för boen-

deenheter så här långt under året. Däremot har förvaltningen beviljat 

ett flertal förhandsbesked som ger möjlighet för cirka 50-100 boende-

enheter. Nämnden har vidare utfärdat drygt 70 startbesked för nya 

bostäder det senaste året (aug 16 till aug 17).  

Prognos: Delvis uppfyllt 

Två detaljplaner med sammanlagt drygt 300 byggrätter kan komma 

att antas under december månad 2017.  

God planberedskap Minst 2 planlagda kommu-

nala områden för bostäder 

före 2019 

Utfall: 0 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 

Inga områden har antagits men det pågår arbete med ett flertal de-

taljplaner för boende på kommunal mark. 

Prognos: Delvis uppfyllt 

2030 är miljökapitalet¹ in-

takt, vi hushåller med na-

turresurser och värnar den 

biologiska mångfalden. 

¹ Miljökapital är ett beräk-

nat monetärt värde på be-

fintliga naturresurser och 

deras avkastning/tjänster 

Skydda vår biologiska 

mångfald  

 

Areal mark med områ-

desskydd ska öka jämfört 

med tidigare år 

Utfall: Inga nya områden 

med områdesskydd har 

skapats så här långt under 

2017 

Jan-Aug: Inte uppfyllt 

Andelen mark med områdesskydd har inte ökat varför målet inte upp-

nåtts under perioden. Samtidigt pågår arbete med att tillse att skötsel 

(rätt ut ansvarsfördelning) av naturreservat sker, att följa upp skötsel 

av skyddsvärda träd samt projektet kommunal grönyteskötsel.  

Prognos: Målet att öka andelen mark med områdesskydd kommer 

sannolikt inte att uppnås under 2017. 

Trafik och infrastruktur – Hållbara transporter – effektiva förbindelser 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

 

2030 är Strömstad ett lät-

tillgängligt besöksmål och 

pendlingsmöjligheterna till 

och från andra arbets-

marknader är goda. 

2030 erbjuder norra Bo-

husbanan effektiva person-

transporter. Banan är 

rustad med sikte på gods-

transporter till Norge. 

Ett trivsammare centrum 

för gående och cyklister 

till stöd för handel, be-

söksnäring och kommun-

medlemmar 

 

Planprogram för Södra in-

farten (antaget) 

Utfall: Arbetet med plan-

programmet är nedlagt. 

Delar av programskisserna 

ingår istället i andra på-

gående detaljplaneprojekt.  

Nöjd-region-index 

Utfall: Mätning genomförs 

senare under året. 

Jan-Aug: Inte uppfyllt 

Arbetet med planprogrammet är nedlagt men fortsatt arbete med att 

ta fram detaljplaner för centrummiljön pågår. Förvaltningen tar vidare 

en aktiv del i att bevaka centrummiljön i pågående ombyggnationer 

av centrum.  

Prognos: Delvis uppfyllt 
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Näringsliv och arbete – Tillväxt med platsen i centrum 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstad ett va-

rierat näringsliv med en 

högre andel kunskapsföre-

tag. 

2030 är Strömstad fortsatt 

attraktivt för inflyttning lik-

som för etableringar på 

sträckan Oslo-Köpenhamn. 

Tillhandahålla praktik-

platser inom förvaltning-

ens kompetensområde 

Minst en praktikant per av-

delning och år 

Utfall: tre praktikanter 

(plan, mät och räddnings-

tjänsten) 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt. 

Målet är delvis uppfyllt i perioden då tre praktikanter mottagits på 

förvaltningen. 

Prognos: Delvis uppfyllt 

Interna mål: Medarbetare 

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 rankas Strömstads 

kommun som en mycket 

attraktiv arbetsgivare. 

2030 har Strömstads kom-

mun mycket goda resultat i 

medarbetarmätningen. 

2030 är Strömstads verk-

samhetsidé, värdegrund, 

uppdrag och mål väl kända 

bland alla medarbetare. 

2030 har Strömstads kom-

mun Sveriges friskaste 

medarbetare. 

2030 har chefer/ledare i 

Strömstads kommun en 

gemensam syn på hur ett 

gott och professionellt le-

darskap ska vara. 

 

En arbetsmiljö som 

präglas av öppenhet, ett 

bra samtalsklimat och en 

miljö där olika uppfatt-

ningar respekteras och 

diskriminering motver-

kas 

NMI – nöjd medarbetarindex 

(MBF ska ha högre genom-

snitt än kommunen som hel-

het samt ha ett högre värde 

än föregående år) 

Undersökningen genomförs 

under slutet av 2017.  

Jul-Aug: Ingen bedömning.  

Medarbetarundersökningen genomförs endast en gång per år och har 

ännu inte genomförts under 2017. Måluppfyllelse per augusti kan där-

för inte bedömas.  

Prognos: Uppfyllt. 

Medarbetarundersökning avseende 2016 visade att miljö- och bygg-

förvaltningens värden ökat och att genomsnittet för förvaltningen var 

högre än kommunen som helhet. Tillsammans med det faktum att 

förvaltningen genomfört och planerar ett flertal aktiviteter i syfte att 

stärka arbetsmiljön är det sannolikt att målet uppnås avseende helå-

ret.  

Fulltalig personalstyrka 

 

Andel långtidssjuk-skrivna 

(0%) 

Utfall jan-aug: 35 % (54 % 

2016) av antalet sjukfrånva-

rotimmar utgörs av lång-

tidssjukskrivning Totalt 6 % 

sjukfrånvaro jan-aug (9 % 

2016) 

Personalomsättningen ska 

minska jämfört med föregå-

ende år <7% per år 

Utfall jan-aug, 5,9 % (7,9 % 

2016) 

Januari-Augusti: Delvis uppfyllt. 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt i perioden. Detta då personalom-

sättningen är lägre än 7 % samt lägre än samma period 2016. Även 

andelen långtidssjukskrivna har minskat sedan föregående år men ut-

gör fortfarande en betydande del av sjukskrivningarna på förvalt-

ningen. Den totala andelen sjukskrivna har i år varit lägre på miljö- 

och byggförvaltningen än i kommunen som helhet och lägre än 2016. 

Föregående år var förvaltningens sjukfrånvaro högre än kommunens 

genomsnitt.  

Prognos:  Inte uppfyllt. 

Det finns en risk att målet inte nås avseende helåret 2017. Detta då 

flera personalavgångar kommer att ske under senare delen av 2017 

samt att långtidssjukfrånvaron fortsatt är hög.  

Interna mål: Ekonomi  

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstads kom-

mun, med en god ekono-

misk hushållning och ett 

effektivt resursutnytt-

jande, en handlingsbered-

skap för framtiden. 

MBN har med en god 

ekonomisk hushållning 

och ett effektivt resurs-

utnyttjande, en hand-

lingsberedskap för fram-

tiden 

Nämndens nettokostnad 

överstiger inte budgeterad 

nivå 

 

 

Jan-Aug: Uppfyllt. 

Målet är uppfyllt i perioden och prognosen anger att målet sannolikt 

uppfylls även avseende 2017.  

Prognos: Uppfyllt. 

Nämndens resultat följs månadsvis och har hittills visat ett överskott 

vid samtliga uppföljningar. Prognosen i bokslutet per augusti förut-

spår ett överskott om 0,8 mnkr 2017.  
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Interna mål: Processer 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstad kom-

mun höga betyg i årliga 

servicemätningar. 

 

Ökad kundservice 

 

Aktuell och tillgänglig in-

formation på hemsidan. 

(antalet besökare ska öka 

årligen) 

Utfall: -  

Placering NKI (Insiktsmät-

ning), topp 30 2030, årligt 

mål om att klättra på ran-

kingen.  

Utfall: NKI + 11 

Juli-Aug: Delvis uppfyllt.  

Under året har vi bland annat publicerat samtliga gällande detaljpla-

ner på hemsidan via en sökbar karta, initierat arbete med en dagvat-

tenpolicy, genomfört utåtriktade aktiviteter, och infört en ny tjänst 

som kommunvägledare.  

Prognos: Uppfyllt 

 

2030 har Strömstad nomi-

nerats till Sveriges kvali-

tetskommun. 

 

2020 ska samtliga våra 

processer vara kartlagda 

i ett kvalitetsledningssy-

stem (ensolution) 

 

Andel kartlagda processer 

2017: 75 % 

Utfall: Ingen mätning ge-

nomförd, bas för bedöm-

ning saknas.  

Juli-Aug: Delvis uppfyllt 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med processkartläggning samt att 

tydliggöra, dokumentera och effektivisera processer. Under året har 

det samlade arbetet med processkartläggning avstannat då andra 

projekt och personalbrist tagit fokus. Dock har förvaltningen inlett ett 

arbete med att stärka rutiner och processer i alkoholhandläggning 

samt deltagit i arbetet med kommunens gemensamma doku-

menthanteringsplan. Styrtalet avseende antal kartlagda processer är 

svårt att följa upp då det samlade antalet processer som ska kartläg-

gas är okänt.  

Prognos: Delvis uppfyllt 

Det långsiktiga arbetet att kartlägga, kvalitetssäkra och stärka våra 

processer pågår i förvaltningen.  

Hög rättssäkerhet Andel vunna överprövade 

beslut (fler än 85 %) 

Utfall: jan-aug 57 % 

Jan-Aug: Inte uppfyllt 

Under året har 14 överklagade ärenden avgjorts av dessa har 8 dömts 

till nämndens fördel medan 6 till den klagandes fördel. Målet är där-

för inte uppfyllt och kommer med stor sannolikhet inte nås för helåret 

heller. 

Prognos: Inte uppfyllt 
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Socialnämnden 

Stöd och omsorg - Det goda livet – hela livet 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

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 att 

möta olika behov under li-

vet. 

 

Samverkan ska ske för 

att skapa goda helhets-

lösningar och tillvarata 

gemensamma resurser 

på bästa sätt. Tidiga in-

satser ska prioriteras. 

En trygg, professionell 

och effektiv verksamhet 

för stöd och omsorg med 

utgångspunkt i indivi-

dens behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetsavtal Socialförvaltningen/Strömstadsbyggen i syfte att lösa bo-

stadsanskaffningen för gruppen kommunanvisade nyanlända. 

Familjecentral: Socialtjänst barn och unga har en personal anställd på familje-

centralen och deltar i det tidigt förebyggande arbete som bedrivs där. 

Västbus: Samverkan mellan socialtjänst, skola och sjukvård med fokus på mål-

gruppen barn. 

Närsjukvårdsgruppen: Samverkan på övergripande nivå mellan socialtjänst 

och sjukvård. 

Brottsförebyggande rådet: Forum för samverkan mellan polis och kommun. 

PRIO: Stimulansmedel som bekostar insatser, utbildningar, temadagar i syfte 

att utveckla kompetens och verksamhet inom området psykisk hälsa. 

SSPF: Samverkan kring ungdomar (individer och grupper) i farozon- social-

tjänst, skola, polis och fritidsverksamhet. 

 Finsam: Finansiell samverkan mellan kommuner i Fyrbodal, försäkringskassa 

och arbetsförmedling kring människor som av olika anledningar står långt 

ifrån arbetsmarknaden. Projekt Steg 1 på gång att starta i Strömstad hösten 

2017 med inriktning mot ungdomar. 

Våld i nära relationer: Personal och chefer från Vuxenenhet och barn och 

unga deltar i samverkanforum med flera olika aktörer kring dessa frågor både 

lokalt och inom Fyrbodal. 

BARNAHUS: Förberedelse pågår inför deltagande i samverkan i Barnahuset – 

en  verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård sam-

verkar kring barn som varit utsatta för brott. Verksamheten ligger i Uddevalla. 

Teammöten- mellan olika professioner i syfte att uppnå en god och säker vård 

och omsorg utifrån den enskilda individens behov. 

Samordnad individuell plan- SIP 
Samordnad vård- och omsorgsplanering är en vårdprocess där företrädare för 

hälsovård, sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus, Habilitering & Hälsa 

och primärvård tillsammans med patienten och dennes närstående planerar 

för fortsatt vård efter utskrivning från sjukhus. Syftet med samordnad vård- 

och omsorgs-planering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den en-

skilde, inom ramen för gemensamma resurser. 

Samverkan Missbruksgruppen och Vuxenpsykiatrin gällande målgruppen 
samsjukliga. 
 
Arbetslivsenheten har genom lokal överenskommelse (LÖK) samverkan med 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgen (IFO) och 

arbetsförmedlingen kring flera målgrupper. Arbetslivsenheten arbetar även 

för samverkan med samtliga nämnder kring olika former av praktik och syssel-

sättningsåtgärder. 

Diverse andra nätverk 

Samverkan sker aktivt internt och även externt med en rad samhälls-aktörer 
inom alla delar av verksamheten. Det är en naturlig del av arbetet. Arbete på-
går kontinuerligt för att förbättra och förtydliga samverkansformerna. Målet 
uppfyllt. 
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Alla insatser som nämn-

den bistår med ska ha 

ett tydligt mål. Den en-

skilde ska vara delaktig i 

att utforma vägen till 

målet. 

 

 

Genomförande-

planer  100 % 

 

 

 

Av brukaren/ före-

trädaren godkänd 

genom-förande-

plan 100 % 

 

 

 

 

 

 

Kommunicerade 

utredningar 100 % 

Stickprov genomförs genom stickprovskontroll 2 gånger per år. Detta är en del 

i det systematiska kvalitetsarbetet och sker genom kollegial granskning inom 

vård och omsorg. En granskning har hittills genomförts under innevarande år. 

93 % hade en aktuell genomförandeplan- Målet delvis uppfyllt 

 

37 % hade en dokumenterat godkänd (undertecknad) genomförandeplan -

Målet inte uppfyllt 

Till stor del används fortfarande den gamla mallen för genom-förandeplan. 

Där finns inte specifik rad för att dokumentera att planen är godkänd även om 

brukaren/företrädaren har haft inflytande i planeringen. 

Nya mallar för genomförandeplaner har utarbetats utifrån ICFs (internationell 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och ÄBIC (Äl-
dres behov i Centrum). Dessa mallar har börjat användas under 2017 då förny-
else av genomförandeplaner görs. Mallarna är utformade så att godkännande 
av brukare/företrädare har tydliggjorts genom underskrift. 
 

 
Stickprovskontroller genomförs av nämndledamöter i verksamhet barn och 
unga inklusive familjerätt, Vuxen missbruk och ekonomiskt bistånd och bi-
stånd- äldre och funktionsnedsatta. I de kontroller som genomförts under året 
har kommunicering skett  
Målet helt uppfyllt. 
 

Interna mål: Medarbetare 

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 rankas Strömstads 

kommun som en mycket 

attraktiv arbetsgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 har Strömstads kom-

mun mycket goda resultat i 

medarbetarmätningen. 

2030 är Strömstads verk-

samhetsidé, värdegrund, 

uppdrag och mål väl kända 

bland alla medarbetare. 

 

2030 har Strömstads kom-

mun Sveriges friskaste 

medarbetare. 

 

 

Minskad personalom-

sättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetarenkät ge-

nomförd 

 

 

 

 

Minskad långtidssjuk-

skrivning 

 

 

Ja/nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja/Nej 

 

 

 

 

 

Ja/nej 

 

Socialförvaltningen som helhet- Jämfört med samma period före-gående år 

har personalomsättningen ökat från 6,41 % till 6,46 %. Målet inte uppfyllt 

Individ- och familjeomsorgen - Jämfört med samma  period före-gående år 

har personalomsättningen ökat från 7,40 % till 15,38 %. Målet inte uppfyllt  

Under 2017 har ett flertal nya handläggare inom IFO rekryterats. I dagsläget 

finns en vakans på försörjningsstöd, en vakans på barn- och unga samt en 

halvtids vakans på biståndsenheten. Målet inte uppnått 

Vård och omsorg:  Jämfört med samma period föregående år har personal-

omsättningen från 6,0 % till 7,32 %. Målet inte uppfyllt 

Stöd och service: Jämfört med samma period föregående år har personalom-

sättningen minskat från 7,61 % till 1,90 %. Målet uppfyllt. 

 

Medarbetarenkät kommer att genomföras först under hösten 2017. 

Medarbetarenkät 2015 2016 

Socialförvaltningen-
helhet 
 

70% 
 

50,80% 
 

 

 

Långtidssjukskrivning 

Socialförvaltningen

Vård och Omsorg

Stöd och Service

IFO

2016

4,38%

4,40%

5,18%

0,51%

2017

4,71%

4,76%

3,67%

5,15%  
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2030 har chefer/ledare i 

Strömstads kommun en 

gemensam syn på hur ett 

gott och professionellt le-

darskap ska vara. 

 

 

 

 

 

 

Socialförvaltningen som helhet: Målet delvis uppfyllt 

Vård och omsorg: Sjukfrånvaron har ökat inom vård och omsorg främst på två 

enheter inom vård och omsorg. Arbetsmiljöarbete pågår för att minska sjuk-

frånvaron på kort och lång sikt. Målet inte uppfyllt 

IFO: Några långtidssjukskrivna perioder i början av året. Målet inte uppfyllt 

Stöd och service: Målet uppfyllt 

I de fall där långtidssjukskrivningar förekommer genomförs Rehab-utred-

ningar och planer för rehabilitering upprättas. Kontinuerlig kontakt mellan ar-

betsgivare och arbetstagare under sjukskrivnings-perioden.  

Interna mål: Ekonomi  

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstads kom-

mun, med en god ekono-

misk hushållning och ett 

effektivt resursutnytt-

jande, en handlingsbered-

skap för framtiden. 

Nämndens nettokostnad 

överstiger inte budgete-

rad nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad per Säbo-plats 

STD 

Nyttjandegrad hem-

tjänst, TES 

Nettokostnad < tkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 640 tkr 

 

>55 % 

 

Vård och omsorg äldre -målet om budget i balans nås inte beroende på höga 

sjukskrivningstal. Åtgärder i form av anpassning av be-manning, effektiv re-

sursplanering och minskning av sjukfrånvaro pågår. Målet inte uppfyllt. 

Stöd och service - Verksamheten som helhet redovisar ett överskott vilket för-

klaras av en såld plats till annan kommun. Detta överskott förväntas inte följa 

med 2018. Stort fokus ligger på omstrukturering av insatser för ensamkom-

mande barn samt anpassning av bemanning, effektiv resursplanering. Målet 

uppfyllt. 

IFO - Placeringar inom barn/unga och vuxna missbruk beräknas ge minusavvi-
kelse. Konsultkostnaderna förväntas överstiga budgeterat. Ny rekrytering un-
der hösten kommer att reducera konsultkostnad-erna. Både större och fler fa-
miljer kommer fortsätta att ge en ökad kostnad för försörjningsstöd. Delar av 
förväntad minus-avvikelse, kommer att reduceras av migrationsmedel. Målet 
inte uppfyllt. 

Gemensam administration - Blockförhyrningar kommer att ha en negativ av-
vikelse inom särskilda boenden. Avvikelsen kommer att balanseras upp med 
balanskontomedel. Målet uppfyllt. 

 

 

Målet är uppnått 

 

Målet inte uppnått – Uppföljning sker kontinuerligt till verksamhet och 

nämnd. Arbete pågår med effektiv planering samt resursplanering av personal 

samt att minska ”kringtiden”. 
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Tekniska nämnden 

Övergripande mål 

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 är Strömstad en fos-

siloberoende kommun 

 

Laddplan skall upprättas 

med tydliga mål för kom-

munens fordonspark. 

Utreda möjligheterna att 

etablera biogastankställe 

eller motsvarande.  

 

Andel fordon med 

miljövänligt 

bränsle/eldrift. 

Delvis uppfyllt – Översyn av kommunens fordon pågår. Andel miljöfordon har 

ökat samt minskning av totalt antal fordon. Utvärdering görs efter 2017. 

Framtagande av kunskapsunderlag till laddplan har skett. Förväntas färdigstäl-

las under 2017.  

Uppfyllt – Kontakt med intresserad leverantör. Placering framtagen. Eventuell 

etablering första kvartalet 2018.  

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstad en le-

vande stadskärna med ett 

stort och varierat utbud av 

mötesplatser. 

 

 

 

 

Utveckla och förädla of-

fentliga miljöer/besöks-

mål 

 

Ett trivsammare och tra-

fiksäkert centrum för gå-

ende och cyklister till 

stöd för handel, besöks-

näring och kommunmed-

lemmar.  

 

 

Pågår fortlöpande.  

 

 

Centrumplan, Cy-

kelstråk 

Delvis uppfyllt – Pågående marknadsföring av EkoParken, besökare samt ar-

rangerande av evenemang. Samverkansprojekt avseende aktivitetsytor pågår 

med övriga inblandade förvaltningar. Ny skyltning av besöksmål kom upp un-

der sommaren.   

Delvis uppfyllt – Projekt pågår enligt plan. Start av ombyggnad av nedre bron 

har skett. Andra sidan av bron kommer att färdigställas under hösten.  

 

Bygga, bo och miljö – Plats för alla – på naturens villkor 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 finns ett varierat ut-

bud av bostäder i olika 

upplåtelseformer för alla 

åldrar.  

 

 

 

2030 är miljökapitalet’ in-

takt, vi hushåller med na-

turresurser och värnar den 

biologiska mångfalden. 

 

¹ Miljökapital är ett beräk-

nat monetärt värde på be-

fintliga naturresurser och 

deras avkastning/tjänster 

Genom god planering sä-

kerställa att kommunal 

mark finns. 

Ombyggnad Avloppsre-

ningsverk Österröd.  

 

Insamling av matavfall. 

Grön skogsplan 

 

 

Levande lands-

bygd/strövområden 

 

 

 

Kommunens be-

hov, antal 

 

Start 2017 – fär-

digställt 2020 

 

Genomfört 2017-

2018 

Efterfölja skötsel-

plan fortlöpande 

Delvis uppfyllt – Pågående, detaljplanarbete fortskrider.  

 

Delvis uppfyllt 

 

 

Ej uppfyllt – Påbörja arbete under 2018. Förseningar i projektet.  

Uppfyllt – följer framtagen plan 

 

 

Delvis uppfyllt – Underhåll sker i samverkan med Kultur & Fritid samt ALE.  
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Trafik och infrastruktur – Hållbara transporter – effektiva förbindelser 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 är Strömstad ett lät-

tillgängligt besöksmål och 

pendlingsmöjligheterna till 

och från andra arbets-

marknader är goda. 

 

2030 erbjuder norra Bo-

husbanan effektiva person-

transporter. Banan är 

rustad med sikte på gods-

transporter till Norge. 

Verka för tåg-och buss-

förbindelser förbättras 

(kortare restid, tätare av-

gångar).  

 

Säkrare skolvägar 

Säker trafiklösning för 

korsningen Karlsga-

tan/Ringvägen 

Fortlöpande 

 

 

Fortlöpande 

Delvis uppfyllt – Samverkan sker med Utvecklingsavdelning, främst avseende 

pendlingsparkeringar.  

 

 

Delvis uppfyllt – Trafikanalys genomförd och framtagande av detaljplan pågår. 

Dialog med Trafikverket. Tidsaspekt svår att fastställa.  

Näringsliv och arbete – Tillväxt med platsen i centrum 

Långsiktiga mål  Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer 

2030 har Strömstad ett va-

rierat näringsliv med en 

högre andel kunskapsföre-

tag. 

2030 är Strömstad fortsatt 

attraktivt för inflyttning lik-

som för etableringar på 

sträckan Oslo-Köpenhamn. 

Genom god planering sä-

kerställa att ledig mark 

finns för industrier och 

företag.  

Antal kommunal 

ledig mark 

(Bastekärr), 30 000 

kvm. 

Uppfyllt – Bastekärr uppfyllt.  

 


