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Personalutskott

Folkhälsorådet

Kommunledningsförvaltning

Förvaltningschef - Barn- och utbildningsförvaltning

Förvaltningschef - Socialförvaltning

TEKNISK NÄMND

SOCIALNÄMND

BOLAG

Valnämnd

Kommunrevision

KOMMUNFULLMÄKTIGEÖverförmyndare

AB Strömstads Badanstalt

AB Strömstandsgaragen

AB Strömstanet

AB Strömstadsbyggen

AB Strömstadslokaler

BARN-	OCH	UTBILDNINGSNÄMND

MILJÖ-	OCH	BYGGNÄMND

Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning

Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialförvaltning

Teknisk förvaltning

Miljö- och byggförvaltning Kultur-	och	fritidsutskott

Organisationsplan
för Strömstads kommun

Strömstads kommun är en politiskt styrd organisation där 
folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda, företräder 
medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, 
inriktning och kvalitet.

Vart fjärde år väljer strömstadborna ledamöter och ersättare 
till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur 
ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, kommunens 
nämnder, valnämnden och till styrelserna i kommunens bolag. 
Kommunstyrelsen beslutar i egna ärenden och bereder ären-
den som ska beslutas av kommunfullmäktige. 

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

Kommunfullmäktige	styr	kommunen

Kommunstyrelsen 9 mars 2016
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Strömstads	kommun	har	en	stark	tillväxt	och	unika	möjligheter,
mycket	tack	vare	det	geografiska	läget.	Befolkningen	fortsätter	
att	öka.	Det	är	en	positiv	utveckling	som	samtidigt	innebär	
utmaningar	i	fråga	om	tillgång	till	bostäder,	barnomsorg	och	
skola	samt	infrastruktur.
Kommunens verksamhetsresultat uppgår till 32,7 mnkr att jämföra
med det budgeterade resultatet på 17,0 mnkr. Resultatet överstiger 
tidigare prognoser främst på grund av högre skatteintäkter.
Vi har all anledning att vara nöjda med det ekonomiska resultatet,
det bidrar till att kommunen står rustad att klara kommande års
utmaningar. Vi vet att vi behöver utöka verksamheten i takt med en
växande befolkning. För vi fortsätter att växa. Strömstads befolkning
ökade under 2017 med 139 personer till 13 218 invånare.

Verksamhetsförbättringar
Den 27 januari 2017 invigde vi Strömstads Stadshus, 100 år efter 
donatorns önskan. Mycket glädjande var att cirka 1 500 Strömstadsbor 
valde att besöka stadshuset under invigningsdagen. Ambitionen att göra 
stadshuset till Strömstadsbornas hus har infriats genom årets välbesökta 
visningar, guidningar och kulturarrangemang.

Kultur- och fritidsutskottet har i dialog med föreningslivet arbetat fram 
strategier för kultur- och fritidsverksamheten. Dessa ska ses som en 
språngbräda mot en än mer innehållsrik kultur- och fritidsverksamhet 
till nytta för föreningsliv, boende och besökare. För att ytterligare bygga 
under den långsiktiga satsningen på kultur- och fritid har ytterligare en 
personalresurs motsvarande en heltidstjänst tillförts från och med 2018.

Hösten 2017 invigdes kommunens Integrationscenter på Gymnasiegatan. 
Därmed har vi etablerat en mötesplats för personer med utländsk 
bakgrund som nu ska finna sig tillrätta som nya Strömstadsbor.

Vi fortsätter att satsa på barnomsorg och skola. Den nya förskolan på 
Mellegården har färdigställts samtidigt som byggnation av fyra klassrum 
har påbörjats på Skee skola. Beslut har fattats om byggnation av ny 
förskola vid såväl Skee som på Ånneröd. 

Vi har tagit ett viktigt steg mot fossiloberoende genom att engagera en 
entreprenör som startar kommunens första tankställe för biogas. Macken 
öppnar under våren 2018, därmed är det klart för ett successivt ökat antal 
gasfordon i kommunens egen bilpark.

Kommunen har under året haft ett flertal möten med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalands-

regionen i syfte att få till en fungerande jourverksamhet dygnets alla 
timmar. Att en sådan kommer till stånd är viktigt för en trygg vardag för 
både boende och besökare.

Dialog har varit ett nyckelord under året; tillsammans med Företagarna
och Strömstads Köpmannaförening har vi genomfört såväl en
serie frukostmöten och företagsbesök liksom en årlig sommarträff.
En näringslivsstrategi har antagits och kompletterats med en handlingsplan 
i syfte att förbättra den kommunala servicen till näringslivet. Dialog 
om stads- och centrumutveckling har skett inom EU-projektet Urban 
Platsinnovation. Tankar, inspel och idéer tas nu tillvara i slutförandet av 
den fördjupade översiktsplanen för Strömstad/Skee (FÖP) samt i annan 
planering av stadens miljö.

Planering	för	fler	invånare
Under 2017 har ett arbete genomförts i dialog med näringslivet och 
föreningslivet för att ta fram ett varumärkeslöfte för Strömstad. Arbetet 
med att sjösätta detta kommer att ges stort fokus under 2018 i syfte att 
skapa en tydlig bild av Strömstad och Strömstads kommun. Varumärket 
ska underlätta spridningen av bilden av Strömstad som en attraktiv och 
ansvarstagande tillväxtkommun, allt i linje med Vision 2030. 

Det kommande året kommer insatser att genomföras för att utveckla 
kommuncenter. Målet är att ytterligare förbättra servicen till 
kommunmedlemmarna.

2018 blir ett viktigt år för de fördjupade översiktsplanerna Strömstad/Skee 
och Nordby/Svinesund. Dessutom står vi inför slutförandet av detaljplaner 
för utveckling av Canning, Mällbygård och Myren. De två förstnämnda 
planerna kommer att ge kommunen ett välbehövligt tillskott på bostäder.

I mars 2018 invigs Kulturhuset Skagerack. Programsamrådet som bildats 
i dialog med aktiva föreningar, kommer tillsammans med kommunen att 
fylla huset med verksamhet. Under året kommer fritidsgårdsverksamheten 
att flytta in på Skagerack. Hösten 2018 kommer simhallen i badhuset att få 
en mycket välbehövlig renovering.

Framtida	utmaningar
Vi bygger och planerar för ett ökande antal invånare. Samtidigt kostar det 
att växa och vi står inför flera utmaningar, inte minst när det
gäller utbyggnad av infrastruktur för till exempel vatten och avlopp. Det 
nya reningsverket vid Österröd är ett exempel på detta. 
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och takten i bostadsbyggandet 

behöver öka. Förutsättningar finns, flera planer för nya 
bostadsområden ligger klara och ytterligare planer är på väg mot 
färdigställande. Planberedskapen är ett viktigt verktyg, här stakar vår 
bostadsförsörjningsplan ut vägen.

Förhoppning om inkludering
Kommunen har tagit ansvar för att möjliggöra kvarboende för 
gymnasieelever tillsammans med kyrkan och föreningslivet. Mycket 
glädjande är att vi är näst bäst i landet på sysselsättning för nyanlända. 
Vi har ett stort behov av praktikplatser för att fortsätta på den inslagna 
vägen. Vi vet att sysselsättning är en viktig del i integrationen. Tillsammans 
med vårt föreningsliv och lokala företag har vi dock goda förhoppningar 
om att Strömstad kan erbjuda en inkluderande och meningsfull vardag för 
våra nya invånare.

Tillsammans ser vi till att boende och besökare fortsätter att välja vår 
kommun som boplats och besöksort – därmed finns goda förutsättningar 
för en fortsatt positiv utveckling.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2017	–	ännu	ett	utvecklande	år	för	Strömstad!

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande
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Den	globala	konjunkturen	fortsätter	att	förbättras.	Många	
indikatorer	pekar	uppåt	och	BNP-tillväxten	i	världsekonomin	
väntas	stiga	kommande	år	enligt	flera	internationella	organi-
sationer	som	Internationella	Valutafonden	(IMF)	och	OECD.
För Europa är utvecklingen stadigt positiv trots att Storbritanniens 
utträde ur EU fortsätter vara ett orosmoment. För Sveriges del är det 
viktigt att konstatera att våra grannländers ekonomi är starkare än på 
länge. Norges tillväxt har ökat de senaste året och Finland visar åter 
positiva tillväxttal efter en längre tids kräftgång.

Högkonjunktur 2017
Sveriges ekonomi är också inne i en positiv trend. Det märks genom 
hög tillväxt och ökande sysselsättning. Andra kvartalet lyftes BNP-till-
växten främst av exporten, samtidigt som investeringarna fortsatt 
var mycket höga. Under 2018, som är valår, ser finanspolitiken ut att 
bli ännu mer expansiv än tidigare samtidigt som en penningpolitisk 
åtstramning väntas mot slutet av året. Svensk BNP har visserligen inte 
vuxit så snabbt under 2017 som tidiga utfall och prognoser indikera-
de, men konjunkturen har ändå förstärkts. Den något svagare utveck-
lingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller lönesumman. 
Det innebar en fortsatt ökning av det reala skatteunderlaget 2017. 

Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under 
2017. Även den höga investeringstakten har dämpats något, vilket 
drog ned tillväxttakten jämfört med förväntningarna. 

Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investeringarna 
som är den komponent i försörjningsbalansen som växer snabbast 
2015–2017. Därutöver bidrar både hushållens och offentliga sektorns 
konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däremot är draghjälpen från 
utlandet inte särskilt stor. SCB räknar med att BNP växer med 2,6 
procent 2017. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge är lö-
neutvecklingen fortsatt dämpad. Den fortsatt svaga prisökningstakten 
gör att Riksbanken inte höjt styrräntan.

Svagare	tillväxt	av	skatteunderlaget	när	konjunkturtoppen	
passerats
Under 2016 växte skatteunderlaget i takt med konjunkturuppgångens 
starka sysselsättningstillväxt. Sverige befinner sig nu i en högkon-
junktur. Utvecklingen är fortfarande stark, men svårigheterna att 
öka antalet arbetade timmar tilltar. Liksom många andra kommuner 
står Strömstads kommun inom kort inför en obalans mellan snabbt 
växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande 
skatteunderlag.
Den avtagande sysselsättningstillväxtens effekt på skatteunderlaget 
motverkas 2017 av stigande löneökningstakt. 
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Andel i % av befolkningen 16-64 år
 Andel arbetslösa + sökande i            Varav 
	 program	med	aktivitetsstöd	 öppet	arbetslösa

   1512 1612 1712 1512 1612 1712
 Strömstad  4,6 4,8 4,7  2,3 3,3 3,1
 VG Län  5,6 5,4 5,1 3,1 2,9 2,9
 Sverige  6,3 6,1 5,9 3,3 3,2 3,2

Strömstad är beroende av Norges ekonomi
Ingen betvivlar det faktum att Norra Bohusläns ekonomiska verklighet 
i mycket hög grad är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Nor-
ge. Norska konsumtionsvanor och investeringsvilja kommer, vare sig 
vi vill eller inte, att påverka vårt näringsliv och vår arbetsmarknad. Det 
samma gäller den norska kronans ställning och värde. En stark norsk 
krona gynnar i hög grad Strömstads näringsliv. 

Om konsumtionen går ner i Norge kommer det troligen att påverka 
gränshandeln, vilket i sin tur får konsekvenser för sysselsättningen 
inom handel. Kommunens intäkter och kostnader kommer utifrån 
detta också påverkas på samma sätt. 

En stark norsk krona har tills nu varit en garant för norska investering-
ar i fastigheter och företag. Det har i hög grad gynnat våra byggföretag 
och tjänsteleverantörer, men också kommunens tekniska sektor via 
ökade inkomster från avgifter. 

Norsk ekonomi har utvecklats positivt under 2017, trots låga oljepri-
ser. Detta tack vara att den inhemska politiken har förberett för stora 
svängningar i oljemarknaden. Handelsbalansen har återhämtat sig 
mot samma nivåer som före oljekrisen och Norge är i topp inom OECD 
när det gäller att minimera löneskillnader, arbetslöshet och könsskill-
nader.

Mot slutet av 2017 märktes indikationer som gör att vi kan få en 
förändring i Norge, och OECD varnar för lägre konsumtion och fallande 
fastighetspriser i landet. Norges regering har fortsatt att stimulera till 
konsumtion, men mot slutet av året har en nedgång i bostadsmark-
naden märkts, både i fråga om nedgång i bostadspriserna och lägre 
hastighet på omsättningen. Om effekterna här blir stora kan det få 
kraftiga konsekvenser för Norges ekonomi och hushållens köpkraft, 
liksom som för bankernas finansiella styrka.

Att Norge har använt mer av överskottet från sin oljefond till att balan-
sera statsfinanserna har bidragit till det ekonomiska resultatet i 2017, 
men betyder också att en åtstramning är sannolik. Det ger troligt en 
dämpande effekt på konsumtionen i Norge och samtidigt mer återhåll-
samma förbrukare och företag.   

Positiv	utveckling	i	regionen
Västra Götaland är en viktig del i den svenska ekonomin och höstens 
konjunkturbarometer visar att näringslivet i länet befinner sig i 
högkonjunktur. Samtliga delregioner går starkt och bland branscher-
na som går bäst utmärker sig företagstjänster, byggbranschen samt 
industrin som de starkaste.

Någon avmattning finns inte i sikte utan de flesta branscher ser 
positivt på kommande år. Konjunkturindex för Västra Götaland visar 
en uppgång under året. Konjunkturindexet för Västra Götaland ligger 
nu på i stort sett samma nivå som hösten 2007. Stämningsläget hos 
byggföretagen dämpades något jämfört med våren, men är fortsatt 
mycket gott. Industrins utveckling fortsatte upp ett litet hack från i 
våras där transportmedelsindustrin fortsatt utgör det främsta drag-
loket. Samtidigt tog partihandeln samt sektorn transport och logistik 
ett stort steg mot högkonjunktur. Den enda bransch som släpar efter 
något i höstens barometer är sällanköpshandeln där stämningen är 
fortsatt dämpad.

Precis som i förra årets undersökning är det relativt små skillnader 
mellan delregionerna inom Västra Götalandsregionen. Fyrbodal, som 
dock är den enda delregion som noterar en nedgång under året. Här 
återfinns för närvarande lägst index men området visar ändå en solid 
konjunkturstigning. Samtliga delregioner befinner sig således i hög-
konjunktur eller precis på gränsen till en sådan.

Sysselsättningen har fortsatt att öka i Västra Götaland. Framförallt 
inom byggbranschen. Branschen för företagstjänster visade vid årets 
slut på en stor ökning av personalstyrkan jämfört med under våren. 
Även tillverkningsindustrin har anställt personal, i synnerhet inom 
transportmedelsindustrin men även metallvaruindustrin och maskin-
industrin. Sällanköpshandeln har däremot skurit ner på personal det 
senaste halvåret.

Industrin är dragloket i Fyrbodal
Industrikonjunkturen i Fyrbodal stärktes rejält mellan hösten 2016 och 
våren 2017  och höstens barometer visar att högkonjunkturen består. 
Produktionsvolymen, som ökade markant under våren, har fortsatt 
att stiga i måttligt takt under hösten för att möta den ökade orderin-
gången. Personalstyrkan har utökats och drygt hälften av företagen 
har nyrekryterat under hösten. Det goda läget har fört med sig att lön-
samhetsomdömet ligger kvar på ungefär samma nivå som i våras och 
nästan nio av tio företag anser att lönsamheten är god eller normal.

Högkonjunkturen fortsätter inom transportmedelsindustrin. Den 
starka orderingången från i våras har fortsatt och produktionen har 
trappats upp för att möta marknadens efterfrågan. Personalstyrkan 
har utökats väsentligt och nästan åtta av tio företag har nyrekryterat. 
Trots nyrekryteringarna är tillgången på personal relativt god och åtta 
av tio företag rapporterar att det varken råder brist på yrkesarbetare 
eller tekniska tjänstemän.

Utvecklingen	av	skatteunderlag,	befolkning	och	arbetslöshet	
i Strömstads kommun

Skatteunderlaget
Skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 5,6 procent inkom-
ståret 2017 vilket är något högre än 2016. Senaste prognosen innebär 
att Strömstad får 723 mnkr i skatter och bidrag 2017, vilket är en 
ökning med 34 mnkr jämfört med 2016.

Befolkningen
Invånarantalet har ökat med 139 personer till 13 218 personer jämfört 
med 2016. Främst är ökningen beroende på en ökad invandring och 
ett födelseöverskott. Inrikes flyttningar har varit negativt. 

Arbetslösheten
Strömstad uppvisar fortsatt betydligt lägre arbetslöshet än både länet 
och riket räknat som öppet arbetslösa och sökande i program med ak-
tivitetsstöd. Siffrorna för 2017 visar en liten nedgång av antalet öppet 
arbetslösa jämfört med 2016, men Strömstad har fortfarande större 
andel öppet arbetslösa än länet.

Utvecklingen mot ökad sysselsättning behöver fortsätta för att undvika 
stigande kostnader för försörjningsstöd. Antalet öppet arbetslösa 
behöver adresseras. Den öppna arbetslösheten är störst bland utrikes 
födda och ungdomar. Det är därför särskilt viktigt att lyckas med inte-
grationen av nyanlända.
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Årets	resultat	för	kommunen	uppgår	till	32,7	mnkr.	Jämfört	med	budget	visar	nämnderna	ett	
samlat	överskott	på	5,2	mnkr.	Nedan	redovisas	några	övriga	poster	som	har	påverkat	årets	
resultat:  

• Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, 2,7 mnkr
• Avverkning av skog, 1,3 mnkr
• Ökade intäkter kommunalskatt samt avräkningar, 6,0 mnkr  

Samtliga nämnder inom kommunen redovisar överskott utom Kommunstyrelsen och Socialförvaltningen. 

Kommunstyrelsens underskott beror främst på att aktivitetshallens intäkter inte når budgeterad nivå. 
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget. De största positiva avvikelserna 
finns inom Resurscentrum samt inom vuxenutbildningen. Negativ budgetavvikelse finns inom 
måltidsverksamheten.

Socialnämnden redovisar en mindre negativ avvikelse mot budget. 

Tekniska nämnden redovisar ett överskott som beror på ökade intäkter inom hamnverksamheten och 
avverkning av skog. Miljö- och byggnämndens överskott beror främst på lägre personalkostnader på grund 
av vakanser. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 40,1 mnkr att jämföra med budget på 29,4 mnkr. I koncernen 
ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads 
Badanstalt.

Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter. Taxor, avgifter och inkomster från 
försäljning bidrar därutöver till verksamheternas finansiering med nästan en fjärdedel.

16%70% 10% 2% 2%

Skatt och kommunal-
ekonomisk utjämning

Taxor och avgifter, t ex 
förskola, äldreomsorg, 
vatten och avlopp

Bidrag från staten, 
EU m fl*

Försäljning av 
verksamhet *

Hyror och 
arrenden

Ekonomin i korthet
FOKUSOMRÅDE EKONOMI

Mål	(KF) Styrtal Kommentar Utfall

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

Det	långsiktiga	resultatmålet	är	ett	resultat	
motsvarande	minst	2	procent	av	skatter,	
generella statsbidrag och kommunal 
utjämning,	mätt	som	ett	genomsnitt	över	
fyra	år.	För	åren	2017-2020	är	målet	2,0	
procent.	

Soliditeten	exkl.	pensionsskuld	får	inte	
understiga	50	%.

Nämndernas	nettokostnad	överstiger	inte	
budgeterad nivå

Genomsnittliga resultatet 
uppgår till 3,1 %

Soliditeten	uppgår	till	51,2	%

Nämnderna	har	totalt	sett	ett	
överskott	genemot	budget.

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått
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Användning	av	skatteintäkter	2017

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

Strömstads kommun 32,7 17,0 15,7
AB Strömstadsbyggen, koncern 6,9 9,0 -2,1
AB Strömstadslokaler 0,4 3,3 -2,9
AB Strömstads Badanstalt 0,2 0,1 0,1
Summa	inklusive	utdelning	 40,1	 29,4	 10,7
Avgår utdelning 0,0 0,0 0,0
Årets	resultat	koncern	 40,1	 29,4	 10,7

Belopp i mnkr

Utfall
2014

Utfall
2017

Budget
Avvikelse

Budget
2017

KONCERNREDOVISNING

12%
Förskola

20%
Vård och omsorg

7%
Stöd	till
funktionshindrade

6%
Samhällsbyggnad

2%
Pensionskostnader

18%
Grundskola,	förskoleklass
och särskola

9%
Gymnasium,
vuxenutbildning
och särgymnasium

3%
Kultur,	fritid,	bibliotek
och musikskola

6%
Individ- och
familjeomsorg

6%
Intern service kost och städ

Ekonomiskt resultat

Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning

Nämnd  
KOMMUNSTYRELSEN -72,2 -71,4 -0,7
SOCIALNÄMND -244,1 -243,6 -0,5
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND -332,4 -332,5 0,1
TEKNISK NÄMND -10,8 -15,4 4,5
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND -27,7 -29,4 1,8 
Summa nämnder -687,1 -692,3 5,2
   
FINANSFÖRVALTNINGEN	 719,8	 709,3	 10,5
Kommunalskatt, statsbidrag och utjämning 723,0 711,3 11,7
Finansnetto  4,5 2,8 1,8
Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning mm 1,3 1,0 0,3
Avtalspensioner -2,1 -1,3 -0,8
Internränteintäkter 8,0 7,2 0,8
Pensionsutbetalningar -13,8 -13,4 -0,4
Övriga poster -1,2 1,8 -3,1
ÅRETS RESULTAT  32,7 17,0 15,7
Tillförs eget kapital 32,7  

   

Taxekollektivet	Vatten	och	Avlopp	 8,5 0,0 8,5
Taxekollektivet	Fjärrvärme	 0,4 0,0 0,4
Taxekollektivet	Avfallshantering	 1,6 0,0 1,6
Summa  10,5 0,0 10,5
Tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond 10,5

Driftsredovisning	skattefinansierad	verksamhet
Belopp i mnkr

Teknisk nämnd Taxefinansierad verksamhet

Utfall	
2017

Utfall	
2017

Budget 
2017

Budget 
2017

Budget-
avvikelse

Budget-
avvikelse

19%
Grundskola,
förskoleklass
och särskola

12%
Förskola

8%
Gymnasium,
vuxenutbildning
och särgymnasium

3%
Kultur,	fritid,
bibliotek
och musik-
skola

21%
Vård och omsorg

7%
Stöd	till
funktions-
hindrade

6%
Individ- och
familjeomsorg

6%
Intern service
kost och städ

5%
Samhälls-
byggnad

10%
Gemensan 
administration

2%
Pensions-
kostnader

1%
Politisk
verksamhet
och	administration
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Vision 2030
–	vägvisning	mot	framtiden
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En	internationell	småstad	med	livskvalitet,	
natur	och	friluftsliv	i	världsklass.	Så	lyder	kom-
munfullmäktiges	vision	för	Strömstad	år	2030.	
Utgångspunkten är vår historia som handelsplats och 
kurort. Visionen fångar också upp kommunens geogra-
fiska position som mötesplats vid EU:s yttre gräns och 
knutpunkt mellan Oslo och Göteborg, med närhet till 
större städers arbetsmarknad i Norge. 

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

Utvecklingsområden
Vision 2030 är kommunfullmäktiges långsiktiga mål-
sättning för kommunens utveckling. Utöver övergri-
pande mål innehåller visionen inriktningsmål för sex 
utvecklingsområden. På flera områden är utvecklingen 
på rätt väg, men mer krävs om visionen ska nås. Vi 
ska ha en ren kustsjöfart, effektiva förbindelser till 
regioncentra, vi ska bibehålla våra miljövärden, vara 
en hållbar destination, bättra på folkhälsan, öka in-
flyttningen, bli duktiga som arrangörer samt utveckla 
stadskärnan. 

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

En samlad insats
Kommunfullmäktige har under 2017 antagit en ny 
styrmodell som tydliggör hur nämnder och verksam-
heter ska arbeta för att styra mot fullmäktiges målsätt-
ningar. Nämnderna ansvarar för att verksamheterna 
varje år sätter mätbara delmål per utvecklingsområde.  

Arbetet med att förankra Vision 2030 hos kommunens 
medarbetare har fortsatt under året. Kopplingen mel-
lan fullmäktiges mål och förvaltningarnas verksamhet 

har tydliggjorts, i den första måluppföljningen mot 
visionen i delårsbokslutet i augusti. Verktyg för dialog 
och reflektion har använts i ledningsgrupper och på 
arbetsplatsträffar med syftet att alla verksamheter ska 
bryta ner och anta delmål utifrån sina förutsättningar.

Helårsuppföljning av målen enligt Vision 2030 sker för 
första gången i detta bokslut som sammanfattar 2017-
års verksamhet.

Måluppfyllelse 
Delmål för befolkningsökning är satt till en öknings-
takt om 1,7 procent per år. 2017 ökade Strömstads 
befolkning med 139 invånare vilket motsvarar cirka 
1,1 procents ökningstakt. Då trenden för befolkning-
utvecklingen är fortsatt positiv bedöms målet som 
delvis uppfyllt för 2017.

Till målet om fossiloberoende kommun har fullmäk-
tige knutit två styrtal. Ett av styrtalen gäller andelen 
fossildrivna bilar i kommunens fordonspark vilka till 
2019 ska ha minskat till 78 procent. Utfallet för 2017 
är 77 procent vilket innebär att delmålet överträffats. 
Det andra styrtalet gäller utsläpp från kommunens 
tjänsteresor och mäts i antal ton koldioxidutsläpp per 
årsarbetare i kommunen. Målet är att ha minskat från 
0,2 ton 2015 till 0,15 ton 2019. Från 2016 till 2017 
har dock utsläppen ökat till 0,28 ton per årsarbetare 
och delmålet är därmed inte uppnått. Sammantaget 
bedöms målet om att bli en fossiloberoende kommun 
som delvis uppnått för 2017. Dels på grund av att del-
målet för ett av två styrtal överträffats under året, dels 
på grund av att båda de två nämndmål som knutits 
till det långsiktiga målet uppfyllts eller delvis uppfyllts 
under året. 

Mer om Vision 2030, 
se www.stromstad.se/vision2030

LÅNGSIKTIGA MÅL Utfall

2030 har Strömstad 16 000 invånare
2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

BARN OCH UTBILDNING - Lära för livet - alla ska lyckas i skolan
2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa. 
2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom eftergymnasial utbildning.

STÖD OCH OMSORG - Det goda livet - hela livet
2030 upplever Strömstads invånare att de har en god tillgång till vård i närmiljön
2030 erbjuder Strömstad ett varierat utbud av stöd- och serviceformer för att möta olika behov under livet

UPPLEVA OCH GÖRA - Där natur och kultur möts
2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser
2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang

BYGGA,	BO	OCH	MILJÖ - Plats för alla - på naturens villkor
2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar
2030 är miljökapitalet intakt, vi hushållar med naturresurser och värnar den biologiska mångfalden

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR -	Hållbara	transporter	-	effektiva	förbindelser
2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra arbetsmarknader är goda.
2030 erbjuder Bohusbanan effektiva persontransporter. Banan är rustad med sikte på godstransporter till Norge.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE	-	Tillväxt	med	platsen	i	centrum
2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med högre andel kunskapsföretag
2030 är Strömstad fortsatt attraktivt för inflyttning liksom för etableringar på sträckan Oslo-Köpenhamn

INTERNA	MÅL	-	MEDARBETARE
2030 rankas Strömstads kommun som en mycket attraktiv arbetsgivare
2030 har Strömstads kommun mycket goda resultat i medarbetarmätningen
2030 är Strömstads verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål väl kända bland alla medarbetare
2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare
2030 har chefer/ledare i Strömstads kommun en gemensam syn på hur ett gott och professionellt ledarskap ska vara

INTERNA	MÅL	-	EKONOMI
Resultatet ska motsvara två procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år
Soliditeten exklusive samtliga pensionsförpliktelser får inte understiga 50,0 procent

INTERNA	MÅL	-	PROCESSER
2030 har Strömstads kommun etablerat ett effektivt internt samarbete som styrs av helhetssyn och gemensamma mål
2030 har Strömstad nominerats till Sveriges kvalitetskommun
2030 har Strömstads kommun höga betyg i årliga servicemätningar
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Strömstads	skolor	och	förskolor	ska	utvecklas	till	de	bästa	
i	Sverige.	En	god	utbildning	påverkar	inte	bara	individens	
möjligheter	till	egna	val	av	livsstil	och	arbetsliv,	utbildning	
skapar	också	förutsättningar	för	sammanhang	och	ökad	
delaktighet	i	samhället.	Det	livslånga	lärandet	innebär	en	
handlingsberedskap,	viktig	inte	minst	när	förändringstakten	i	
samhället	och	arbetslivet	är	hög.

Utbyggnad	för	framtiden	–	skola	och	förskola
Strömstads kommun har under 2017, liksom tidigare år, haft en stor 
inflyttning och höga födelsetal som medför en ökad efterfrågan på 
förskoleplatser. Mot bakgrund av detta har kommunfullmäktige 
tidigare fattat beslut om utbyggnad av förskolan. Under hösten 2017 
invigdes en ny förskola på Mellegården i Näsinge. Projektering och 
upphandling av de planerade förskolorna på Ånneröd och i Skee 
avslutades. Planerad byggstart är våren 2018. 
Trots stor efterfrågan har barn- och utbildningsförvaltningen under 
2017 kunnat bereda samtliga barn förskoleplats inom fyra månader. 
I oktober 2017 påbörjades utbyggnaden av Skee skola, utbyggnaden 
omfattar fyra klassrum. Under hösten avslutades också projektering-
en för utbyggnaden av Mellegårdens skola och Bojarskolan.  

Skolinspektionen	har	granskat	skolverksamheten
Under våren genomförde Skolinspektionen en granskning av Ström-
stads kommuns skolverksamheter. Skolinspektionen konstaterade att 
både grundsärskolan och Valemyrskolan har väl fungerande verksam-
heter i linje med uppsatta mål i läroplanen. 
Skolinspektionens granskning påvisade däremot behov av åtgärder 
på Strömstiernaskolan för att bland annat förbättra studiero, trygghet 
och trivsel. Mot bakgrund av detta fattade barn- och utbildnings-
nämnden i början av hösten beslut om ett omfattande utvecklings-
program för skolan.

Utbildning på vetenskaplig grund
Satsningen på goda skolresultat genom en stabil vetenskaplig grund 
för undervisningen har fortsatt under året med stöd av Tomas 
Kroksmark, professor i pedagogik. 

Barn och 
utbildning

12 Invigning av nya Mellegårdens förskola.
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Andel	elever	i	grundskolan	som	når	målen	i	alla	ämnen	(%)

 2014 2015 2016 2017

Strömstad 86 67 60 68
Riket 77 77 80 80

Andel	elever	i	gymnasieskolan	som	fått	slutbetyg	inom	tre	år	(%)

 2014 2015 2016 2017

Strömstad 68 69 69 70
Riket 66 65 65 66

Andel	behöriga	elever	till	nationellt	gymnasieprogram	(%)

 2014 2015 2016 2017

Strömstad 87 75 76 79
Riket 87 86 89 89

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Vid skolstart hösten 2017 genomfördes för andra 
året i rad en vetenskapskonferens där bland annat 
kommunens förstelärare presenterade resultatet av 
sin forskning. Erfarenheter och exempel på forsk-
ningsinsatser har sammanfattats i en rapport för att 
underlätta spridning till andra lärare inom och utom 
kommunen.

Förbättrade	kunskapsresultat
Betygsstatistik visar att de samlade kunskapsresulta-
ten ökat 2017. Andelen elever med godkända betyg 
i alla ämnen och andelen elever med högre betyg 
(meritvärdet) har ökat från föregående år. Även an-
delen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram 
har ökat.
 
Strömstad Gymnasium – Lärlingsutbildning 
Ett bra gymnasium som attraherar ungdomar är 
betydelsefullt för den enskilde eleven men också för 
kommunen i stort. För att öka skolans attraktivitet 
och få fler sökande beslutade barn- och utbildnings-
nämnden under våren att starta en lärlingsutbildning. 
Vid terminsstart hösten 2017 började ett 20-tal elever 
på den nya utbildningen som bland annat omfattar 
barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgs-
programmet. 

Måluppfyllelse
Till vart och ett av de två långsiktiga målen på 
fokusområdet har ett styrtal knutits. För andelen 
elever som lämnar nionde klass med godkända betyg 
är delmålet för 2017 satt till 75 procent. Utfallet för 
vårterminen 2017 var 68 procent vilket innebär att 
delmålet inte är uppnått, även om det är en tydlig 
ökning jämfört med föregående år. 
Målet att kommunens skolor och förskolor ska rankas 
bland ladets bästa 2030 bedöms som delvis uppfyllt 
avseende 2017. Detta då trenden avseende styrtalet 
är positiv och sex av de nio nämndmål som knutits till 
det långsiktiga målet är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 
Vidare är trenden för samtliga nämndmål positiv. 

Andelen elever från gymnasiet som går vidare till stu-
dier på högskola/universitet var 2015 (senast kända 
resultat, källa: Kolada) 23 procent vilket överskrider 
delmålet för 2017 (15 procent). Målet som avser 
kommunens utbud av gymnasie- och eftergymnasial 
utbildning bedöms uppfyllt avseende 2017. Detta då 
styrtalet överskrider målvärdet och det nämndmål 
som knutits till det långsiktiga målet uppfylls.

Fokusområden

BARN OCH UTBILDNING: Lära för livet – alla ska lyckas i skolan

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

2030 erbjuder Strömstad 
ett attraktivt utbud av 
gymnasieutbildningar 
liksom eftergymnasiala 
högskole- samt universi-
tetsutbildningar.

Andel elever som går ut 9:an 
med godkända betyg.
Mål 2017: 75 %
Utfall:	68	%

Antal/andel gymnasieelever som 
går vidare till högre utbildningar 
inom 2 år efter slutförd gymna-
sieutbildning. 
Mål 2017: 15 %
Utfall:	23	%	

Barn- och utbildningsnämnden: Alla elev-
er i årskurs 9 (100 %) når kunskapskraven 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 nationella proven 
(delvis uppfyllt), Trygghet i skolan för alla 
oavsett skolform (delvis uppfyllt), Kvalitets- 
och miljömässigt bättre genom ökad 
andel ekologiska och närodlade livsmedel 
(uppfyllt), Bibliotek/digitalisering för att 
öka läsandet. Komplettera skol-biblioteken 
med möjlighet till lån av digitala medier 
(e-böcker) (uppfyllt), Giftfria förskolor/
skolor, planera för flexibel användning och 
anpassade till ny pedagogik (uppfyllt) 

Miljö- och byggnämnden: Moderna 
ändamålsenliga lokaler med god inne och 
utemiljö inklusive tillgång till natur (delvis 
uppfyllt), God planberedskap (inte uppfyllt)

Barn- och utbildningsnämnden: Strömstad 
Gymnasium erbjuder nationella gymna-
sieprogram för i första hand 16-åringar i 
Strömstad, Tanum och Dals-Ed (uppfyllt)

Långsiktiga	mål Styrtal/måltal Måluppfyllelse Nämndmål
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Det	ska	kännas	tryggt	att	leva	i	hela	Strömstads	kommun.	
Varierat	stöd	och	service	ska	erbjudas	för	alla	målgrupper.	
Det kommunala uppdraget inom området innebär olika 
former	av	omsorg,	stöd	och	hjälp	för	barn,	ungdomar,	
vuxna,	äldre	och	personer	med	funktionsnedsättning.	I	
uppdraget	ingår	även	mottagandet	av	nyanlända	och	att	
arbeta	för	en	god	och	jämlik	hälsa	i	kommunen.

Migration	och	integration
Strömstad tog under året emot 50 nyanlända personer som 
migrationsverket anvisat till kommunen. Samtidigt flyttade 
ungefär dubbelt så många anhöriginvandrare och egenbosättare 
hit. Antalet ensamkommande barn och unga har minskat kraftigt 
under året. Ensamkommande över 18 år erbjöds efter beslut i 
kommunstyrelsen möjlighet att bo kvar för att avsluta sina studier 
under asylprocessen. Detta med stöd av civilsamhället och svenska 
kyrkan. 
Ett nytt Integrationscenter har etablerats under året för ett bra 
mottagande och effektiv integration. Samarbete med det lokala 
näringslivet är fortsatt viktigt. Flera kommunala verksamheter 
hörsammade under året möjligheten till statligt stöd för så kallade 
extratjänster, ett nytt grepp för nyanländas introduktion på den 
svenska arbetsmarknaden.

Hemtjänst i världsklass
Strömstad har Sveriges näst bästa hemtjänst. Betyget kommer 
från brukarna själva som i en undersökning gav Strömstads 
hemtjänstpersonal välförtjänt beröm. Det goda betyget gäller både 
nöjdhet med hemtjänsten som sådan, samt med bemötandet. 
Samtliga av de som tillfrågats i Strömstad svarar att de är nöjda 
med hemtjänsten. Lika många är nöjda med bemötandet. Statistik 
från undersökningen som gjorts av Socialstyrelsen finns samlad i 
statistikdatabasen Kolada där kommuners och landstingens service 
regelbundet mäts och redovisas. 

Stöd och omsorg

14 ntegrationscenter öppnade i september.
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Personalbrist – en utmaning
Rekryteringssvårigheter har påverkat socialförvalt-
ningen under året. Bristen på personal märks främst 
inom individ- och familjeomsorgens verksamhe-
ter men också inom vård och omsorg. Störst är 
utmaningen i verksamheten för barn och unga, där 
grunduppdraget har klarats med stöd av konsulter, 
medan arbetet med verksamhetsutveckling till viss 
del har fått stå tillbaka. 

Utbildningsinsatser 
Under året har socialförvaltningen genomfört sär-
skilda utbildningssatsningar inom suicidprevention. 
Med stöd av Folkhälsorådet organiserades under 
hösten en temavecka om psykisk ohälsa och ett nytt 
stroketeam som samverkar med primärvården är på 
plats. Vidare har utbildning i hot och våld genomförts 
med all personal som arbetar inom demenssjukvård. 
Förvaltningen har också utbildat personalen i social 
dokumentation för att säkerställa att den sker digi-
talt. Arbete med utbildningsnivåer och kompetensut-
veckling har påbörjats och fortsätter under 2018.

Ny	modell	för	rätt	till	heltid
En ny modell för rätt till heltid är sedan maj fullt 
genomförd inom verksamhetsgrenarna vård och om-
sorg samt stöd och service. I samband med att det 
nya arbetssättet infördes har chefer och planerare 
utbildats i resursplanering och bemanningsekonomi. 
Socialförvaltningen har under 2017 arbetat fram en 
förändring av organisationen inom bemanningscen-
tralen. Inköp och organisation kring arbetskläder 
inom vård och omsorg har genomförts under året. 

Styrning,	ledning	och	kvalitet
Socialförvaltningen har fortsatt sitt arbete med led-
ning och styrning samt utveckling av kvalitetsarbetet 
med fokus på rutiner, riktlinjer och kvalitetssystemet 
i kombination med systematisk uppföljning. Vidare 
pågår arbetet med att beskriva processer och rutiner 
avseende samverkan. Förvaltningen har även under 
hösten kartlagt sjukfrånvaro med analys och förslag 
till åtgärder för att öka personalens frisknärvaro.

Måluppfyllelse
Till fokusområdets två mål har fyra styrtal knutits. Tre 
av dessa avser vård och omsorg av brukare i hem-
miljö. Under året har 267 personer haft hemtjänst 
och 403 fått insatser utförda av hemsjukvården. För 
hemsjukvården är delmålet för året att 320 brukare 
ska få hemsjukvård vilket följaktligen uppnåtts. Inom 
projektet samverkande hemsjukvård har 72 personer 
fått insatser från kommunen vilket är klart färre än 
de 140 som var delmål för 2017. 
Sammantaget bedöms målet om god tillgång till vård 
i närmiljön delvis uppfyllt avseende 2017. Dels då ett 
av de två målsatta styrtalen uppnås. Dels då samtliga 
fyra nämndmål som knutits till det långsiktiga målet 
uppvisar en positiv trend och är uppfyllda eller delvis 
uppfyllda.

Delmål för året avseende utfall av indexet för äldre-
omsorg i medborgarundersökningen var satt till 60 
(avser 2016, medborgarundersökningen genomförs 
endast vartannat år). Utfallet var dock lägre än målet 
(53) varför målet inte uppnåtts. Det långsiktiga målet 
om ett varierat utbud av stöd och serviceformer 
bedöms delvis uppfyllt avseende 2017. Detta då det 
negativa utfallet på styrtalet avser föregående år 
samtidigt som samtliga fyra nämndmål som knutits 
till det långsiktiga målet uppvisar en positiv trend 
och är uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Fokusområden

OMSORG OCH HÄLSA - Det goda livet – hela livet

2030 upplever Strömstads 
invånare att de har en 
god tillgång till vård i 
närmiljön.

2030 erbjuder Strömstad 
ett varierat utbud av 
stöd- och serviceformer 
för att möta olika behov 
under livet.

Antal personer som fått insatser 
från hemtjänsten 
Mål 2017: -

Utfall: 267 brukare

Antal personer med 
hemsjukvård
Mål 2017: 320

Utfall: 403 brukare

Uppdrag samverkande hem-
sjukvård
Mål 2017: 140

Utfall: 72 st

SCB Nöjd-medborgar-index, 
äldreomsorg
Mål 2017: 60 (2016)

Utfall: Senast tillgängliga utfall 
2016 = 53

Socialnämnden: Samverkan och tidiga 
insatser - En trygg professionell och 
effektiv verksamhet för stöd och omsorg 
med utgångspunkt i individens behov 
(uppfyllt), alla insatser som nämnden 
bistår med ska ha ett tydligt mål. Den 
enskilde ska vara delaktig i att utforma 
vägen till målet (delvis uppfyllt)

Miljö- och byggnämnden: Moderna 
ändamålsenliga lokaler med god inne och 
utemiljö inklusive tillgång till natur (delvis 
uppfyllt), God planberedskap (delvis 
uppfyllt)

Socialnämnden: Samverkan och tidiga 
insatser - En trygg professionell och 
effektiv verksamhet för stöd och omsorg 
med utgångspunkt i individens behov 
(uppfyllt), Alla insatser som nämnden 
bistår med ska ha ett tydligt mål. Den 
enskilde ska vara delaktig i att utforma 
vägen till målet (delvis uppfyllt)

Miljö- och byggnämnden: Moderna 
ändamålsenliga lokaler med god inne 
och utemiljö inklusive tillgång till natur 
(delvis uppfyllt), God planberedskap 
(delvis uppfyllt)

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Långsiktiga	mål Styrtal/måltal Måluppfyllelse Nämndmål
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Strömstad	och	Kosterhavet	ska	utvecklas	till	en	destination	
som	efterfrågas	på	en	internationell	marknad.	Ett	viktigt	steg	
mot	målet	är	att	främja	ett	rikt	föreningsliv	och	friluftsliv	
vid	havet	samt	ett	varierat	kulturutbud.	Utvecklingen	
är	viktig	för	både	boende	och	inflyttare,	meningsfulla	
fritidsaktiviteter	gör	att	människor	trivs	och	utvecklas.	
Kultur-	och	fritidsverksamheten	ska	vara	en	angelägenhet	
för	alla	invånare.

Lyckat år för besöksnäringen
2017 var ännu ett framgångsrikt år för besöksnäringen i Strömstad 
och många aktörer noterade rekordsiffror under högsäsongen. Både 
naturum Kosterhavet, DaftöLand, festivalen Hamnsköj, Strömstads 
Gästhamn och Sandefjordsfärjorna slog besöksrekord. Nordby 
shoppingcenter noterade ett försäljningsrekord för hela året. En 
ny, stor musikfestival med ambitioner om att bli en återkommande 
sommarhändelse – Strömstadfestivalen – hade premiär under första 
helgen i augusti.

Satsningar	på	Strömstad	som	destination
Turistbyråverksamheten vid Strömstad Infocenter har moderniserats 
ytterligare under året och satsningen med så kallade Infopoints 
i samarbete med lokal besöksnäring har fortsatt. Ett större 
utvecklingsarbete för att möta framtidens besöksservice är inlett 
med fokus på digitalisering och personlig service. En översyn av 
samarbetet och kontaktytor mellan näringsliv, besöksnäring och 
turism inleddes under året och fortsätter under 2018. Potential 
bedöms finnas för att inom en gemensam organisation utveckla och 
samordna både marknadsföring, eventplanering och stadsutveckling.

Centrumutveckling
Ett levande centrum är en viktig del av vision 2030 och utvecklingen 
av Strömstad som destination. Kommunens utvecklingsarbete 
omfattar planarbete, arbete med gator och allmänna platser samt 
andra utvecklingsprojekt som ”Urban Platsinnovation”, ett interreg-
projekt med fokus på handel och turism. 

Uppleva och göra

16 Göteborgsoperan på besök sommaren 2017.
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Satsningar	för	ett	starkt	fritids-	och	föreningsliv
I december 2017 antogs en ny fritidsstrategi. Strategin 
behandlar övergripande utvecklingsriktning samt 
delstrategier för främst föreningsliv, fritidsgårdar och 
friluftsliv. Under året har kommunen utvecklat förekom-
sten av ”pröva-på-verksamhet” från enbart sportlovsak-
tivitet till verksamhet även på sommarlov och novem-
berlov. Tillsammans med ungdomar har ett arbete för 
att möjliggöra en skateboardspark i kommunen inletts. 
Arbetet kommer att slutföras under 2018.

Stärkt samverkan
Ett antal dialogmöten med representanter från kommu-
nens föreningar har genomförts under året. Ett nätverk 
har startats med fokus på gemensamma värderings-
frågor. Tanken är att oavsett om det är kommunal 
eller ideell verksamhet, så ska barn och unga mötas av 
samma värdegrund. Kommunen har i samarbete med 
Västra Götalands idrottsförbund genomfört utbild-
ningsinsatser för det lokala föreningslivet i Strömstad

Fortsatt	utveckling	mot	ett	kulturhus
Renoveringen av Skagerack har pågått hela året med 
sikte på invigning i mars 2018. Huset har bland annat 
tillgänglighetsanpassats med lyftplan och fått ett nytt 
parkettgolv. Omfattande arbete har investerats för att 
hitta både bästa driftsform och lokalutnyttjande för 
kulturaktörer liksom för fritidsgården.

Regionala utställningar på Lokstallet
Årets säsong på Lokstallet präglades av ovanligt många 
regionala samarbeten och utställningar. Agneta Ekman, 
Konstepidemins grafiska grupp och Lina Berglund hörde 
till de utställande konstnärerna. Förra årets konstnär 
Francesco Scavetta från ”Vitlycke Centre for Performing 
Arts” återvände med nya föreställningar i samband med 
festivalen HERE: 10 evenings.

Strömstad	–	en	litterär	huvudstad
Under 2017 fick Strömstad, som är huvudsäte för 
Västra Götalands residensprogram för författare och 
översättare, äntligen tillgång till en fast residensbostad. 
Residenset kunde nu användas under hela året och 
söktrycket för att komma hit och arbeta har ökat. 

Winter Word Festival blev Spring Word Festival och 
ägde rum på flera lokaler runt om i staden. I kyrkan 
gjorde bland andra Björn Ranelid, Camilla Läckberg 
och Christine Falkenland framträdanden. I Lokstallet 
spelade Spring Word Allstars, ett band sammansatt 
av lokala förmågor. Bokmässa med ett 20-tal utstäl-
lare arrangerades i stadshuset. Under året blev också 
Strömstad en reguljär besöksort inom ramen för Forum 
för poesi och prosa. I oktober gästades kommunen av 
Theodor Kallifatides och Isabelle Ståhl.

Övriga arrangemang och jubileer
Den 27 januari invigdes stadshuset, 100 år för sent och 
i juli högtidlighölls 300-årsminnet av Thordenskjolds 
anfall mot Strömstad. Under året återkom Kosterfesti-
valen med ett omfattande program efter två års paus. 
Strömstad gästades av Göteborgsoperan och Karlsson 
Barock. Allsång hölls i stadsparken och i Krokstrand 
arrangerades en Stenhuggarfestival. Föreningen Ström-
stads vetenskapsakademi ordnade under sommaren 
med stöd av kommunen sin årliga Vetenskapsfestival 
med ett flera dagar långt program på Strömstad gymna-
sium. I anslutning till festivalen ordnades en experi-
mentverkstad för ungdomar.

Måluppfyllelse
Fyra styrtal har knutits till fullmäktiges långsiktiga mål 
på fokusområdet, två vardera för kultur och fritidsverk-
samheterna. 
Styrtal för nöjd medborgarindex avseende kultur 
och nöjd regionindex för fritidsmöjligheter mäts och 
målsätts vartannat år. Senast uppsatta mål avsåg 2016 
och utfallet för båda styrtalen var lägre än delmålen. 
Index för kultur var 52 jämfört med målet om 62 och 
för fritid var utfallet 58 jämfört med målet på 60. Målet 
om en levande stadskärna bedöms inte uppfyllt för 
2017 då senast uppmätta resultat på styrtalen var lägre 
än delmålen.  

Övriga två styrtal avser kommunala arrangemang inom 
kultur respektive fritid. Båda dessa överträffar delmålen 
varför det långsiktiga målet om Strömstad som sport- 
och kulturarrangör bedöms uppfyllt för 2017.

UPPLEVA OCH GÖRA - Där natur och kultur möts

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.

SCB Nöjd-medborgar-index, 
kultur
Mål 2017: 62 (2016)

Utfall: Senast tillgängliga utfall 
2016 = 52
SCB Nöjd-Region-Index, fritids-
möjligheter
Mål 2017: 60 (2016)

Utfall: Senast tillgängliga utfall 
2016 = 58

Antal arrangemang per år
Mål 2017: Kultur = 11 (fem 
på Lokstallet), Fritid = 13 (tre 
internationella)

Utfall: Kultur: 17 varav sex på 
Lokstallet , Fritid 14 varav tre 
internationella

Tekniska nämnden: Utveckla och förädla 
offentliga miljöer/besöksmål (uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: Skydda vår 
biologiska mångfald (inte uppfyllt)

Fokusområden

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Långsiktiga	mål Styrtal/måltal Måluppfyllelse Nämndmål
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Tillgång	till	ett	varierat	och	bra	boende	är	en	viktig	förut-
sättning	för	tillväxt	och	ökat	invånarantal.	I	Strömstad	vill	
vi	erbjuda	attraktiva	bostäder	i	en	trygg	och	stimulerande	
miljö.	Nyproduktion	av	bostäder	ska	öka	antalet	helårsboen-
de.	I	Strömstad	värderar	vi	naturtillgångarna	högt	med	siktet	
inställt	på	god	hälsa	och	attraktivt	boende.	

Statsbidrag	för	fler	bostäder
För andra året i rad tilldelades Strömstads kommun statsbidrag för 
ökat bostadsbyggande – byggbonus. Bidraget delades ut till 199 av 
landets kommuner. Förutsättningarna för att få statsbidraget är bland 
annat att kommunen antagit riktlinjer för bostadsförsörjning och att 
nya bostäder byggts under året. De pengar som kommunen tillde-
lades 2016 har bland annat nyttjats för inköp av konsultstöd inom 
översiktsplanering och detaljplanering. 

Fördjupad översiktsplanering
Under flera år har kommunen arbetat med flera så kallade fördjupade 
översiktsplaner (FÖP) som visar hur kommunen anser att mark- och 
vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i aktuellt område 
ska ske. Under året har fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Nordby- 
Svinesund och Strömstad Centrum-Skee varit i fokus. Arbetet med 
planerna fortsätter kommande år med sikte på slutförande under 
2018. Under hösten 2017 har extra resurser för översiktsplanering 
tillförts. Detta har skapat möjlighet att prioritera arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen för Strömstad Centrum-Skee.

Bygga,	bo	och	miljö

16 Platsbesök i arbetet med detaljplan för Canning.
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Detaljplanering
Kommunen har under året arbetat med två stora 
detaljplaneprojekt, Myren och Canning. Arbetet med 
dessa större bostadsplaner har intensifierats under 
2017 och antagande förväntas kunna ske under 2018. 
Samtidigt pågår även arbete med ett antal mindre 
planer. Tillsammans innebär de pågående projekten 
att planer för omkring 800 nya byggrätter kan antas 
2018. Byggrätterna fördelas mellan Canningområdet 
med omkring 440 byggrätter, Myren 250 samt Lilla 
Åseröd 120 nya byggrätter. 
Två planer har antagits under året (Kebal och kvarte-
ret Torsken). Dessa planer ger dock inget tillskott av 
nya byggrätter för bostäder. 

Byggnation
Under 2017 har 33 förhandsbesked hanterats vilka 
ger byggrätter för 64-98 nya bostäder i flerfamiljshus 
samt 15 byggrätter för enbostadshus. Vidare har 
Miljö- och byggnämnden fattat 287 bygglovsbeslut 
vilka tillsammans ger bygglov för 15 enbostadshus, 
34 fritidshus och 95 lägenheter.
Antalet redan beviljade bygglov beräknas tillsam-
mans möjliggöra byggnation av mer än 150 nya bo-
endeenheter. Under året har 41 bostäder färdigställts 
(slutbesked) varav 13 enbostadshus, 24 fritidshus och 
4 lägenheter.

Naturvård
Miljö- och byggnämnden har bistått och lämnat 
förslag till Tekniska nämnden att föreslå Länsstyrel-
sen att utreda möjligheterna för reservatsbildning på 
fastigheten Skogar 1:6. Tekniska nämnden har beslu-
tat enligt förslaget. Därmed finns goda möjligheter 
att öka arealen mark med områdesskydd under 2018. 

Gröna mötesplatser
Gröna mötesplatser är namnet på ett samarbete 
mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Naturum 
Kosterhavet och Göteborgs universitet (Tjärnö 
marinbiologiska), Energi- och klimatrådgivarna samt 
olika förvaltningar inom Strömstads kommun. Flera 
föreläsningar ordnas för allmänheten, ibland kvällstid 
och ibland som lunchföreläsningar. Under året har 
det bland annat handlat om framtida användning av 
tång, jakten på billiga kläder och konsekvenser av 
konsumtion, skogsexkursion på Kobbungen, solceller 
och att bana väg i djungeln av kost- och hälsoråd.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges delmål om hundra nya bostäder 
2017 har inte uppnåtts då det under året endast 
färdigställdes 41 bostäder i kommunen. Det är dock 
positivt att en rad bygglov beviljats de senaste åren 
och att flera stora boendeplaner beräknas vara klara 
under kommande år. Det långsiktiga målet bedöms 
inte uppnått avseende 2017. Dels på grund av det 
låga utfallet på angivet styrtal, dels då inget av de tre 
nämndmål som knutits till målet är helt uppfyllt. 
Det långsiktiga målet om ett intakt miljökapital 
bedöms med bakgrund av två styrtal, nöjd medbor-
garindex och andelen ekologisk mat i kommunens 
verksamheter. Nöjd medborgarindex mäts enbart 
vartannat år men av senast tillgängliga resultat (2016) 
framgår att kommunens delmål för året överträffas. 
Delmålet för andel ekologisk mat i verksamheter-
na uppnås inte riktigt (utfall: 28 procent, mål: 31 
procent) även om trenden är positiv. Det långsiktiga 
målet bedöms därför endast delvis uppfyllt för 2017. 
Bedömningen stärks av att endast ett av de sex 
nämndmålen som är knutna till det långsiktiga målet 
uppnås. 

Fokusområden

BYGGA,	BO	OCH	MILJÖ – Plats för alla – på naturens villkor

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

2030 är miljökapitalet¹ 
intakt, vi hushåller med 
naturresurser och värnar 
den biologiska mång-
falden.

¹ Miljökapital är ett beräk-
nat monetärt värde på 
befintliga naturresurser 
och deras avkastning/
tjänster

Antal nya bostäder 
Mål 2017: 100/år

Utfall:	41

SCB Nöjd-medborgar-index, 
miljöarbete
Mål 2017: 60 (2016)

Utfall: Senast tillgängliga utfall 
2016 = 62

Andel ekologisk mat
Mål 2017: 21,63 % + 10 %

Utfall: 28,4 % 

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

Tekniska nämnden: Genom god planering 
säkerställa att kommunal mark finns 
(delvis uppfyllt).

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

Tekniska nämnden: Ombyggnad Avlopps-
reningsverk Österröd (delvis uppfyllt), In-
samling av matavfall (inte uppfyllt), Grön 
skogsplan (uppfyllt), Levande landsbygd/
strövområden (delvis uppfyllt)
Ett trivsammare och trafiksäkert centrum 
för gående och cyklister till stöd för han-
del, besöksnäring och kommunmedlem-
mar (delvis uppfyllt)

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Långsiktiga	mål Styrtal/måltal Måluppfyllelse Nämndmål
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Strömstad	har	ett	strategiskt	läge	vid	Bohuskusten	mellan	
Oslo	och	Göteborg.	Goda	kommunikationer	och	bra	infra-
struktur	för	våra	trafikanter	är	viktiga	faktorer	för	vår	lokala	
utveckling.	Utbyggnaden	av	fiberlänk	skapar	utvecklingsmöj-
ligheter	både	i	tätorten	och	på	landsbygden.	Hamnstaden	
Strömstad	är	en	viktig	del	av	vårt	varumärke.	 

Arbetet med centrumplanen går vidare
Under året har arbetet med att utveckla gator och allmänna platser i 
centrum fortsatt utifrån antagen centrumplan. Tekniska förvaltningen 
har anlagt nya cykelbanor på Surbrunnsgatan och Norra Hamngatan. 
Dessutom har nedre bron renoverats samt breddats för att underlätta 
för gång- och cykeltrafik. Vidare arrangerade kommunen en medbor-
gardialog på Skagerack den 1 juni där Strömstad centrums framtida 
utseende och funktion diskuterades. 

En ljusare stad
Promenadenstråket runt Laholmen har under 2017 fått ny belysning 
för en tryggare utomhusmiljö. Detta har skett på initiativ från ett med-
borgarförslag som framfördes under 2016-års Strömstad In Light. 

Under 2017 har tekniska förvaltningen även uppfört belysning på 
gång- och cykelvägen mellan Skee och Strömstad. Belysningen invig-
des i oktober med en ”rosa promenad” i syfte att samla in pengar till 
Bröstcancerfonden. 

Trafik	och	
infrastruktur

Projektering för ombyggnation av färjeläget inleddes 2017.
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Ombyggnation	av	färjeläget	–	Myrens	hamn
Under året har projektering för anpassning av färjelä-
get för rederiernas nya miljövänligare fartyg pågått. 
Genomförandet kommer att påbörjas under 2018 
och projektet planeras vara klart till våren 2019. De 
nya fartygen kommer att innebära en kapacitetsök-
ning både vad gäller antal fordon och passagerarvo-
lym. 

Byggnation av ny kaj vid Myren har påbörjats under 
2017. Den nya kajen ska möjliggöra verksamhet för 
flera aktörer däribland Kustbevakningen. Parallellt 
med kajbygget har Tekniska förvaltningen påbörjat 
arbetet med att uppföra en byggnad för Kustbevak-
ningens verksamhet. Den nya kajen med tillhörande 
byggnader planeras vara färdigställd i december 
2018. 

Utbyggnad	av	framtidens	bredband
Strömstads kommunala bolag StrömstaNET har 
uppdraget att uppföra och förvalta stadsnät i 
kommunen. Under året har bolaget inlett utbyggnad 
av fibernät på Rossö efter förfrågan från den lokala 
fiberföreningen. Därtill har ungefär 200 medlemmar 
från Södras fiberförening anslutits. Resterande 700 
medlemmar i föreningen väntas få sin anslutning 
under 2018. I Strömstads centrum närmar sig anslut-
ningen i småhusområden 100 procent och endast 
några mindre områden återstår. 

Under 2017 har även Kosteröarna tagit ett steg mot 
fiberutbyggnad. De kommunala fastigheterna på 
Koster har kopplats upp med hjälp av en radiolänk 
som även möjliggör byggnation av fibernät ute på 
öarna. Årets samlade utbyggnad innebär att bolaget 
vid årsskiftet hade ungefär 4 500 kunder och att 
man förväntas överträffa sitt mål om 5 000 anslutna 
kunder redan under kommande verksamhetsår. 

Måluppfyllelse
Fyra styrtal, två till vardera långsiktigt mål, har defi-
nierats som stöd i bedömning av måluppfyllelse. 
Antalet gästnätter har minskat med ungefär två 
procent från 2016 till 2017. Då delmålet anger att 
gästnätterna ska öka tio procent årligen uppfylls 
det inte för 2017. Samtidigt bör det framhållas att 
gästnätterna i Strömstads gästhamn (som inte finns 
med i den nationella statistiken ovan) ökade med 
åtta procent jämfört med 2016. 
Antalet kollektivtrafikresor per invånare uppgick 
2017 till 25 vilket är väl över delmålet för 2017. Den 
samlade bedömningen är att målet om tillgänglighet 
och pendlingsmöjligheter delvis uppfylls avseende 
2017. Detta då ett av delmålen uppnås och båda de 
två nämndmål som knutits till det långsiktiga målet 
uppfylls eller delvis uppfylls.

Antalet avgångar mellan Strömstad och Göteborg 
varje vecka uppgår i höstens tidtabell till 131 vilket 
överstiger målet om 107 avgångar. Andelen av 
resorna på samma sträcka där restiden understiger 
tre timmar var enligt tidtabellen 75 procent vilket är 
den nivå som delmålet för 2017 siktar på. Då även de 
två nämndmål som knutits till det långsiktiga målet 
delvis uppnåtts under året, bedöms målet om norra 
Bohusbanan uppfyllt under 2017.

Fokusområden

TRAFIK	OCH	INFRASTRUKTUR	–	Hållbara	transporter	–	effektiva	förbindelser

2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt be-
söksmål och pendlings-
möjligheterna till och 
från andra arbetsmark-
nader är goda.

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

Antal besökare (gästnätter) 
Mål 2017: + 10 %

Utfall: - 2 %

Antal kollektivtrafikresor per 
invånare
Mål 2017: 18

Utfall: 25 

Antal avgångar per vecka 
Strömstad-Göteborg.
Mål 2017: 107

Utfall:	131

Förkorta restiden Ström-
stad-Göteborg. Andel med 
restid under tre timmar.
Mål 2017: 75 %

Utfall: 75 % enligt tidtabell.

Miljö- och byggnämnden: Ett trivsam-
mare centrum för gående och cyklister 
till stöd för handel, besöksnäring och 
kommunmedlemmar (delvis uppfyllt)

Tekniska nämnden: Verka för tåg-och 
bussförbindelser förbättras (kortare 
restid, tätare avgångar) (delvis uppfyllt)

Tekniska nämnden: Säkrare skolvägar 
(delvis uppfyllt), Säker trafiklösning för 
korsningen Karlsgatan/Ringvägen (delvis 
uppfyllt)

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Långsiktiga	mål Styrtal/måltal Måluppfyllelse Nämndmål
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För	att	säkra	jobb	och	tillväxt	även	på	längre	sikt	behöver	nä-
ringslivet	i	Strömstad	både	utvecklas	och	breddas.	Kommu-
nens	uppdrag	är	att	skapa	bra	grundläggande	förutsättningar	
för	näringslivet,	både	för	befintliga	företag	och	för	att	locka	
nyetableringar.	Det	marina	arvet	ska	vårdas	och	stödjas	för	
att	bevara	befintliga	arbetstillfällen	och	skapa	nya.

En ny näringslivsstrategi
Under mars antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för 
Strömstads kommun. Strategin togs fram i ett nära samarbete med 
det lokala näringslivet och innehåller fem fokusområden: Varumärket 
Strömstad, näringsliv och företag, bygga bo, infrastruktur och kommu-
nikationer samt skola, utbildning och kompetens.

Samverkan kring handlingsplaner
Utifrån näringslivsstrategin har det bildats grupper som arbetar med 
handlingsplaner kring de valda fokusområdena. Även detta sker i nära 
samverkan mellan det lokala näringslivet och Strömstads kommun. 
Några av de aktiviteter som grupperna genomfört är: bättre service 
till företagen, en förbättrad integration, uppstart av ett kompetens-
råd, utveckling av Ung Företagsamhet och arbetet med varumärket 
Strömstad.

Dialog och utveckling
En bra dialog är en förutsättning för ett bra företagsklimat i Ström-
stads kommun. Under året har kommunen stärkt förutsättningarna 
för att möta företag och få in synpunkter på vad verksamheterna kan 
göra bättre. Exempel är medborgardialog i fråga om varumärke och 
stadsutveckling, företagsbesök med politiker, frukostmöten, medver-
kan vid företagsmässa och en sommarträff som hölls i juni. Ett digitalt 
nyhetsbrev skickas ut tio gånger per år med information om vad som 
händer i kommunen.

Förbättrad	service	till	företagen
I september genomfördes spelet ”Samspelet med företagen”. Syftet 
med spelet var att förbättra dialogen mellan företagare och kommun 
samt att ge bättre förståelse för företagarnas villkor och hur kommu-
nens service fungerar. I januari 2018 presenteras ett åtgärdsprogram 
om hur kommunen vill arbeta framgent för att förbättra servicen till 
företagen. Lotsfunktionen finns tillgänglig för företag som behöver 
träffa fler personer inom tillsyn vid ett och samma tillfälle.

Näringsliv
och arbete

Marin företagsmässa på Tjärnö.
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Urban	Platsinnovation
Arbetet med det EU-finansierade stadsutvecklings-
projektet Urban Platsinnovation har intensifierats 
under året. Projektet ska ge ökad kunskap om hur 
centralorter kan utvecklas för att öka sin attrak-
tionskraft. I februari var det Kick-off för kommunens 
arbete som ska leda till att stadskärnan utvecklas till 
att bli mer attraktiv för både invånare och besökare. 
Arbetet har genomförts tillsammans med fastighetsä-
gare och butiker som verkar i stadskärnan. Under året 
har fyra seminarier och workshop genomförts och en 
vision för centrum har utformats. Arbetet fortsätter 
under 2018 med hur vi ska arbeta tillsammans för att 
göra centrum attraktivt på kort och lång sikt.   

Maritim	utveckling	Bohuslän
Strömstads kommun har tillsammans med Tanum, 
Sotenäs och Lysekils kommuner fortsatt med arbetet 
att utveckla marina näringar inom marina livsmedel, 
kunskapsturism, gästhamnar/skärgårdstransport, 
evenemangsstrategi och innovationsarena. 

På kommunens hemsida finns nu en evenemangs-
handbok med tips och råd hur man planerar och 
genomför ett arrangemang i Strömstads kommun.
I december förra året skrev Strömstads och Tanums 
kommun samt Företagarna i respektive kommun på 
en avsiktsförklaring att stödja Göteborgs Universitets 
forskningscenter på Tjärnö. Ett första steg var att 
arrangera en mässa och då inom ramen för maritima 
näringar inom mat, kunskapsturism och innovation. 
Mässan ägde rum i slutet av oktober med stort 
deltagarantal.

Gränsen	som	attraktion	
Strömstads kommun är en av deltagarna i det nya 
Interregprojektet Gränsen som attraktion som leds 
av Svinesundskommittén och Visit Östfold. Projektet 
startade 2017 och pågår till 2020. Syftet är att vidare-
utveckla den hållbara besöksnäringen i gränsregionen 
och bidra till att skapa nya långsiktiga företags-
samarbeten för att därigenom öka gränsregionens 
attraktion och konkurrenskraft. 

Varumärket Strömstad
Under hösten har kommunen påbörjat ett arbete 
med varumärket Strömstad i tät samverkan med an-
dra aktörer. Arbetsgruppen har bestått av represen-
tanter från näringsliv, fastighetsägare och invånare. 
Medborgardialoger och enkät på hemsidan har 
kompletterat arbetet. Syftet är att få en gemensam 
bild över vad vi förknippar Strömstad med, bidra till 
att öka stoltheten hos oss som bor här men också 
attraktionskraften för arbetsgivare och företag som 
verkar här. En tydlig bild av Strömstads starka värden 
som förknippas och särskiljer Strömstad som boplats 
och besöksdestination. Arbetet kommer fortgå under 
första halvåret 2018.

Måluppfyllelse
Till fullmäktiges två långsiktiga mål på fokusområdet 
har varsitt styrtal med tillhörande delmål knutits. Av 
de 109 företag som etablerade sig i kommunen under 
2017 var 61 (56 procent) verksamheter med annan 
inriktning än handel och turism. Därmed överträffas 
årets mål om 60 företag. Även de två nämndmål 
som knutits till det långsiktiga målet om ett varierat 
näringsliv uppfylls under året varför målet bedöms 
uppfyllt avseende 2017. 

Delmålet avseende antalet arbetstillfällen 2016 
(statistik för 2017 presenteras först under slutet 
av 2018) var 7 000 vilket inte uppnåtts. Utfallet var 
istället 6 508 arbetstillfällen vilket innebär ett minskat 
antal arbetstillfällen om knappt två procent sedan 
2015. Delmålet för 2017 avseende attraktivitet och 
inflyttning bedöms därmed inte uppfyllt.

Fokusområden

NÄRINGSLIV	OCH	ARBETE	–	Tillväxt	med	platsen	i	centrum

2030 är Strömstad 
fortsatt attraktivt för 
inflyttning liksom för 
etableringar på sträck-
an Oslo-Köpenhamn.

Antal arbetstillfällen
Mål 2016 (senast tillgänglig 
statistik): 7 000

Utfall: 6 508

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

Antal nyetableringar utöver 
handel/turism
Mål 2017: 60

Utfall: 61 

Miljö- och byggnämnden: Tillhandahålla 
praktikplatser inom förvaltningens kom-
petensområde (uppfyllt)

Tekniska nämnden: Genom god plane-
ring säkerställa att ledig mark finns för 
industrier och företag (uppfyllt)

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Långsiktiga	mål Styrtal/måltal Måluppfyllelse Nämndmål
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Strömstads kommun är kommunens största arbetsgivare 
med	cirka	1	300	anställda.	Kommunen	har	som	målsättning	
att	vara	en	attraktiv	arbetsgivare	och	arbetar	aktivt	med	
personalstrategiska	frågor	för	att	skapa	goda	förutsättningar	
att	rekrytera,	behålla,	utveckla	samt	att	belöna	kompetenta	
medarbetare.	
Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kunna attrahera nya 
medarbetare samt att behålla de kompetenta medarbetare som 
redan är anställda – något som är nödvändigt för att kunna leverera 
bra verksamheten till kommunens medborgare.

Årets medarbetarenkät
Syftet med medarbetarenkäten är att undersöka medarbetarnas upp-
fattning om bland annat sin arbetsmiljö, ledarskap och kommunen 
som arbetsgivare. Medarbetarenkäten möjliggör jämförelser mellan 
år men även mellan olika arbetsplatser. Medarbetarenkäten är en del 
av Strömstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete.

Årets medarbetarenkät hade en bra svarsfrekvens och resultat i 
samma nivå som föregående år. När bokslutet skrivs har vi ännu inte 
kunnat utvärdera på detaljnivå. 

Kompetensutveckling
Under 2017 har flera olika aktiviteter startats för att säkerställa 
medarbetare och chefers grundläggande kunskap om kommunen och 
om att arbeta i offentlig förvaltning. En kommungemensam intro-
duktion för alla nyanställda genomfördes för första gången i augusti. 
Introduktionsdagen kommer att genomföras två till tre gånger per år 
för att ge alla nyanställda en inblick i hela kommunens uppdrag och 
verksamhet.

En utbildningssatsning för kommunens chefer har genomförts när 
det gäller lönesättning, att arbeta i offentlig förvaltning samt nya kom-
munallagen.

I samband med införande av ett system för rapportering av ar-
betsmiljöavvikelser och riskbedömningar (KIA) har alla chefer och 
skyddsombud fått utbildning i sina roller inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Fortsatt	stort	rekryteringsbehov
Kommunen har under de senaste åren märkt av den ökande konkur-
rensen om arbetskraft. Det finns svårigheter att rekrytera kvalificera-
de handläggare inom miljö och bygg, socialtjänst samt lärare. Även 
vid rekrytering av chefer finns problem att hitta kvalificerade sökande. 
Förvaltningarna har påbörjat ett arbete med kompetensförsörjnings-
plan som samordnas centralt av HR-avdelningen. 

Kommunen som 
arbetsgivare
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Arbetsmiljö och sjukskrivningar
Kommunen har generellt höga sjuktal men vi kan 
se positiva mönster inom flera enheter. Det har 
gjorts punktinsatser på enheter med långvarig hög 
sjukfrånvaro. Insatserna består av kartläggningar, 
stödsamtal, enskilt och i grupp, samt stöd till chefer 
från företagshälsovården. Arbetet med att utveckla 
rehabiliteringsrutiner och uppföljningar kommer att 
fortsätta. 

Utveckling	av	det	personaladministrativa	
stödet
Arbetet med att stärka stödet till kommunens chefer 
när det gäller personaladministration och arbetsrätt 
har fortsatt. Uppföljningen av årsarbetstiden har 
förnyats genom ett nytt system för tidsregistrering 
(TID) där alla som ingår i årsarbetstidsavtalet re-
gistrerar sin arbetstid, antingen på datorn eller i sin 
telefon. Det gör det mycket enklare för uppföljning 
av arbetstidslagen samt arbetsbelastning som är ett 
krav i den nya föreskriften från arbetsmiljöverket om 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett antal nya 
styrdokument har beslutats och införts i verksamhe-
terna; ny arbetsmiljöpolicy, handlingsplan avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling samt regler om pension för anställda. 

Heltid	som	norm
I de centrala avtalen finns ett krav på arbetsgiva-
ren att ha en plan för att heltid ska vara norm vid 
anställningar. I Strömstads kommun har rätten till 
heltid genomförts inom socialförvaltningen som har 
de verksamheter där deltidsproblematiken har varit 
störst. Ett nytt lokalt avtal har slutits med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet som reglerar villkoren 
för rätt till heltid. Genom att arbeta aktivt med 
resursplanering och schemaläggning tas överkapa-
citeten tillvara istället för att ta in tillfälligt anställd 
personal vid frånvaro. 

Måluppfyllelse
Måluppfyllelse för de långsiktiga målen bedöms med 
bakgrund av resultat i årets medarbetarundersök-
ning och sjukfrånvarostatistik. Då den stora medar-
betarundersökningen endast genomförs vartannat åt 
utgår trendbedömningar från resultatet 2015. 

Kommunstyrelsen har satt medarbetarundersök-
ningens områden motivation, ledarskap och styrning 
som styrtal för att mäta måluppfyllelse avseende 
målet om kommunen som en attraktiv arbetsgivare. 
Områdena är de som mäts i varje års medarbetar-
undersökning och benämns HME. Delmål för 2018 
är satt till 79 vilket inte uppnåtts på något områ-
de under 2017 (motivation = 78, ledarskap = 74, 
styrning = 74). Resultatet på samtliga tre områden är 
något högre än 2015 (och på marginalen sämre än 
2016). Då styrtalets mål är satt till 2018 och trenden 
är svagt positiv bedöms målet som delvis uppfyllt för 
2017. Även målet att kommunen ska ha höga betyg 
i medarbetarundersökningen bedöms med samma 
bakgrund som delvis uppfyllt avseende 2017.

För att mäta om verksamhetsidé, värdegrund, upp-
drag och mål är kända bland medarbetarna används 
medarbetarundersökningens områden styrning och 
värdegrund. På området styrning har kommunens 
genomsnitt ökat jämfört med 2015 medan frågan 
om värdegrund tillkommit i 2017-års medarbe-
tarundersökning. Det interna målet bedöms med 
denna bakgrund som uppfyllt avseende 2017.  

För kommunen som helhet har sjukfrånvaron mins-
kat något jämfört med 2016 (2017 = 6,63 procent, 
2016 = 6,73 procent). Även långtidsjukfrånvaron 
har minskat som andel av den totala sjukfrånvaron 
jämfört med 2016. Målet om att ha Sveriges friskaste 
medarbetare 2030 bedöms som delvis uppfyllt för 
2017 då trenden är positiv. 

Måluppfyllelse avseende det interna målet om 
chefers syn på ledarskap bedöms mot bakgrund av 
resultatet på medarbetarundersökningens område 
chefens roll. Då utvecklingen från 2015 är något 
positiv bedöms målet som uppfyllt avseende 2017. 

Fokusområden

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Långsiktiga	mål Styrtal/måltal Måluppfyllelse Nämndmål

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare

2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i medarbetar-
mätningen

2030 är Strömstads 
verksamhetsidé, vär-
degrund, uppdrag och 
mål väl kända bland alla 
medarbetare

2030 har Strömstads 
kommun Sveriges fris-
kaste medarbetare

2030 har chefer/ledare i 
Strömstads kommun en 
gemensam syn på hur 
ett gott och professio-
nellt ledarskap ska vara

Motivation 2017 = 4,1 2015 = 4,05
Ledarskap 2017 = 3,97 2015 = 3,96
Styrning 2017 = 3,97 2015 = 3,86

Motivation 2017 = 4,1 2015 = 4,05
Ledarskap 2017 = 3,97 2015 = 3,96
Styrning 2017 = 3,97 2015 = 3,86

Styrning 2017 = 3,97 2015 = 3,86
Värdegrund 2017 = 3,73 2015 = -

Sjukfrånvaro 2017 = 6,63 % 2016 = 6,73
Långtidsjukfrånvaro 2017 = 63 % 2016 
= 69 %

Chefens roll 2017 = 3,71 2015 = 3,69
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Personalredovisning
Följande personalnyckeltal redovisas i enlighet med Sveriges kommuners 
och landstings (SKL) rekommendationer samt enligt en överenskommelse 
i de nordbohuslänska kommunernas nyckeltalsprojekt. Om inte annat 
anges avser uppgifterna i redovisningen 1 november respektive år och 
redovisar personal som är månadsavlönade och anställda enligt Allmänna 
bestämmelser (AB). När det gäller sysselsättningsgrad finns en ökad andel kvinnor som har 

heltidstjänster. Männens andel är oförändrad.

Anställda	fördelade	efter	sysselsättningsgrad	och	kön	(%)	

 Syss.	grad	 0-74%	 75-99%	 100%	(Heltid)

 Kön  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
 %  5,8 5,0 15,9 4,1 78,3 90,9

Anställda	fördelade	efter	ålder	och	kön	(%)

Ålder Kvinnor Män Totalt

 -29 7,2 10,6 7,9
 30-39 15,6 18,1 16,1
 40-49 29,1 23,3 27,9
 50-55 19,4 13,6 18,2

56-  28,7 34,4 29,9

Medelålder per förvaltning 

Medelön	per	kön	(kr)

 2015 2016 2017

KLF 50,7 49,4 47,5
SF 48,1 47,7 47,9
BUF 47,3 47,0 47,4
TF 48,7 48,4 47,4
MBF 46,8 44,4 44,6
Totalt	 47,9	 47,4	 47,5

 2015  2016  2017

 2014 2015 2016 2017

Kvinnor 27 200   28 048 29 173  29 940

Män 30 313 31 168  31 421 31 950

Totalt 27 791 28 664 29 631 30 533

Antal	tillsvidareanställda	fördelade	per	förvaltning	och	kön

 Förvaltning Män Kvinnor  Totalt

 Kommunledningsförvaltningen 20 34 54
 Socialförvaltningen 55 369 424
 Barn- och utbildningsnämnden 70 407 477
 Tekniska förvaltningen 52 9 61
 Miljö- och byggförvaltningen 22 25 47
 Totalt 219 844 1 063

Antalet tillsvidareanställda var 1 063 personer i november 2017 vilket är 
en ökning från föregående år då kommunen hade 1 033 tillsvidareanställda 
motsvarande period. 

Medellönen i kommunen har ökat med drygt 700 kr det senaste året vilket är en 
ökning med 2,4 %. I denna löneökning ingår årligt löneöversyn samt löneglidning 
till följd av rekrytering. Männens medellön är högre än kvinnors men det syns 
en tydlig ändring då skillnaden på medellöner har minskat från 3 120 kr till 2 010 
kr de tre senaste jämförelseåren. Kommunals avtalsområde har sedan 2015 en 
tydlig satsning på undersköterskeyrket vilket är starkt kvinnodominerat. Det har 
även gjorts en lönekartläggning och tagits fram en handlingsplan för jämställda 
löner. 

Medelåldern i kommunen är oförändrad. Detsamma gäller åldersstrukturen 
med ett undantag för gruppen 56 + som ökar till följd av att fler stannar kvar i 
tjänst till 67 års ålder.

De senaste åren har personalomsättningen ökat men 2017 har omsättningen gått ner. 

Kvinnor Män

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1 325 
månadsavlönade i november så hade 80 % en tillsvidareanställning. Andelen män 
med tillsvidareanställning är betydligt lägre än tidigare år.  

Andel	tillsvidareanställda

 83,7 69,1 80,2

Samtliga

Andel	tillsvidareanställda	%

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

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Antal  978 995 1 008 257 296 317 1 235 1 291 1 325
Andel 79,2 77,1 76,1 20,8 22,9 23,9 100,0 100,0 100,0

I redovisningen ingår alla månadsanställda inkl helt lediga

Kvinnor Män Totalt

Total hade 1 325 personer en månadsanställning den 1 november 2017. Jämfört 
med föregående år är det en ökning med 34 personer. Andel män fortsätter sakta 
att öka och är nästan 24 % jämfört med tidigare år då andelen har varit ganska 
konstant kring 20 %

Personalomsättning	per	förvaltning	(%)

Förvaltning Inkl pension/ 
sjukersättning

Inkl pension/ 
sjukersättning

Inkl pension/ 
sjukersättning

Egen
begäran

Egen
begäran

Egen
begäran

KLF 2,16 2,16 22,30 14,87 14,34 12,55
SF 12,14 8,10 9,55 6,69 7,63 5,48
BUF 9,41 7,44 10,75 8,99 9,38 7,25
TF 1,78 1,78 3,27 0,00 6,60 1,65
MBF 9,79 9,79 12,37 8,99 8,23 8,23
Totalt	 9,79	 7,37	 10,47	 7,87	 8,71	 6,60

Personalomsättning
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Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt. De två stora förvaltningar går 
åt olika håll. Medan Barn- och utbildningsförvaltningen minskar sin sjukfrånva-
ro med 0,7 procentenheter så ökar Socialförvaltningen med 0,5. Kommunen 
fortsätter att jobba aktivt med rehabiliteringsarbete och utökat utbud av 
friskvårdssubventioner för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron. Ett 
beslut om rökfri arbetstid träder i kraft 2018. Anställda har då möjlighet att få 
hjälp med att sluta röka genom subventionerade hjälpmedel för rökavvänjning 
samt handledning/kurs.   

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro	i	procent	av	överenskommen	arbetstid

KLF 4,59 2,70 3,57
SF 8,18 8,76 9,26
BUF 5,37 6,01 5,31
TF  2,05 1,43 2,31
MBF 3,77 7,84 6,48
Totalt	 6,18	 6,73	 6,63

Långtidssjukfrånvaro	(andel	>	59	dagar)	per	förvaltning	och	totalt	i	procent

 Män Kvinnor Totalt

KLF 32,0 55,8 47,4
SF 71,2 63,0 64,5
BUF 25,4 65,1 62,7
TF 55,8 0 52,4
MBF 63,2 61,3 62,0
Totalt	 60,2	 63,6	 63,0

Långtidssjukfrånvaron står för 63 % av den totala sjukfrånvaron. Det är något 
mindre än föregående år vilket kan tyda på att arbetet med rehabilitering ger 
effekt. Nyckeltalet är beräknat på andelen sjukfallsdagar längre än 59 dagar i 
förhållande till totala antalet sjukdagar. 

Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning

  2016 2017 2016 2017

KLF 3,01 3,41 2,50 3,67
SF 9,58 9,18 8,59 9,28
BUF 2,63 2,15 6,74 6,04
TF 1,52 2,45 0,97 1,47
MBF 3,62 4,24 11,77 8,66
Totalt	 4,50	 4,51	 7,41	 7,31

Män Kvinnor

 2015 2016  2017

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor och speciellt i gruppen kvinnor 40-49 år 
vilket representerar den största gruppen i kommunen. Det är många faktorer 
som spelar in när det gäller sjukfrånvaro. Det är dels arbetet och arbetssituatio-
nen men även den totala livssituationen, stress och andra hälsofaktorer. Det är 
viktigt att arbeta med att säkra upp arbetsmiljön både när det gäller fysisk och 
psykisk miljö samt när det gäller arbetsorganisation. Kommunen ger möjlighet för 
alla anställda till personalvård i form av extern rådgivning av specialistfunktioner 
såsom psykolog, familjeterapeut, ekonomisk rådgivare, jurist mm. Tjänsten är 
anonym och kostnadsfri för den anställde och går att nå dygnet runt. 

 > 29 år 2,43 6,07 4,89  
 30-39 år 5,41 5,41 5,41
 40-49 år 5,19 7,55 7,09
 50-55 år 4,73 7,89 7,31
 50 < 4,78 7,55 7,01

Sjukfrånvaron	i	procent	efter	åldersgrupper,	totalt	och	kön

 Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

Fokusområden
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Att	utveckla	och	förbättra	kommunens	service	till	
allmänheten	och	till	näringslivet	har	hög	prioritet.	Det	
förutsätter	i	sin	tur	ett	effektivt	och	strukturerat	arbete	
internt.	Under	2017	har	fokus	legat	på	att	förbättra	rutiner	
och	arbetssätt	med	sikte	på	ökad	grad	av	digitalisering	och	
självservice.	Utvecklingen	ska	underlätta	för	invånare	och	
företag	att	ta	del	av	kommunens	tjänster.

Dokumenthanteringsplaner i mål
Mot slutet av 2017 slutfördes det omfattande arbetet med att ta fram 
och besluta om en kommunövergripande dokumenthanteringsplan. 
Arbetet har givits prioritet vid samtliga förvaltningar som efter 
understöd från kommunledningsförvaltningen, nu alla har beslutade 
planer per nämnd. Arbetet fortsätter med översyn av diarieplanen i 
syfte att möjliggöra korrekt registrering och hantering av handlingar. 
Fastställda dokumenthanteringsplaner är en förutsättning för rättssäker 
hantering av handlingar samt för införande av e-arkiv.

Viktiga	steg	mot	e-arkiv
Strömstads kommun har under året varit pilotkommun för införande 
av e-arkiv inom en regional satsning på digital lagring av handlingar. Ett 
omtag i upphandlingen av system för e-arkivet har försenat tidplanen 
för uppstart som nu planeras ske våren 2018. 
Arbetet under 2017 har inneburit tät regional samverkan och intern 
kompetenshöjning inom allt från arkivering till systemkunskaper.

Nytt	analogt	arkiv
Arkivet för äldre pappershandlingar har flyttats till ny lokal under 2017. 
Samtliga handlingar har sorterats och kontrollerats mot register och 
en ny arkivbeskrivning har tagits fram. Kommunen har genomfört 
investeringar i lokalen i form av låsbara skåp liksom säkring för brand- 
och vattenskada. Samtidigt har arkivansvarig genomgått utbildning i 
grundläggande arkivhantering utifrån nya riktlinjer. Den nya lokalen är 
kommunens slutarkiv och öppnar för mottagande av handlingar från 
förvaltningarna i början av 2018.

Processer
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Enhetlig	och	effektiv	kommunikation
Nya arbetssätt och rutiner för effektiv extern 
kommunikation har hittat sina former under året. 
Etablering av ett förvaltningsövergripande nätverk 
skapar förutsättningar för proaktiv kommunikation 
till nytta för invånare och företag. Nya och enhetliga 
mallar för allt från brev till annonser, affischer, 
inbjudningar och broschyrer har tagits fram, allt 
sammanfattat i en ny grafisk handbok. 

Kartläggning av processer
Kartläggning av interna processer sker löpande med 
syftet att effektivisera, förbättra och förenkla. Då 
dokumenthanteringsplaner prioriterats under året 
har dock planerade kartläggningar inte genomförts 
helt enligt plan. Kartläggning och nya rutiner som 
har tagits fram under året gäller till exempel hante-
ring av synpunkter samt produktion och implemen-
tering av styrdokument.

Översyn av styrdokument
En genomgripande översyn över kommunens 
styrande dokument såsom riktlinjer och rutiner har 
genomförts under 2017. En rad styrdokument har 
uppdaterats, upprättats eller upphävts för att er-
bjuda god service och för att underlätta efterlevnad 
till gällande regelverk. Till nya eller uppdaterade 
styrdokument hör resepolicy, kommunikationspoli-
cy, riktlinje för service och bemötande, riktlinje för 
sociala medier samt riktlinje för hantering av arkiv. 
Ett förvaltningsövergripande arbete för en ärende-
handbok slutförs under inledningen av 2018. Syftet 
är att skapa en gemensam rutin för hantering av 
ärenden från förslag till genomförande av beslut. 

Fortsatt	digitalisering
Kommunen har sjösatt en ny plattform för e-tjäns-
ter under året – Portal Bas. Ett 30-tal nya formu-
lär för digital anmälan och ansökan av allt från 
föreningsbidrag till bidrag ur fonder har lagts om på 

den nya och mer effektiva plattformen. En förstudie 
som ska visa på utvecklingsområden för digitalise-
ring och kvalitetsutveckling har genomförts och ska 
redovisas våren 2018. Digitalisering och kvalitetsut-
veckling hänger nära samman och arbetet fortsätter 
under 2018. 

Måluppfyllelse
Ovanstående aktiviteter och verksamheter har 
bidragit till att Strömstads kommun etablerar ett 
effektivt internt samarbete som styrs av helhetssyn 
och som strävar mot gemensamma mål. Samtliga 
aktiviteter utgör förutsättningar för att Strömstads 
kommun ska kunna nominera sig till kvalitetskom-
mun 2030. 

Bedömning av måluppfyllelse avseende de lång-
siktiga målen sker med bakgrund av de nämndmål 
som knutits till fokusområdet.
Två av de tre nämndmål som knutits till det långsik-
tiga målet om etablerat och effektivt internt sam-
arbete är uppfyllt eller delvis uppfyllt medan det 
tredje inte uppnåtts. Det långsiktiga målet bedöms 
därmed som delvis uppfyllt avseende 2017.
Till det långsiktiga målet att kommunen ska ha 
nominerats till kvalitetskommun 2030 har sju 
nämndmål knutits. Av dessa bedöms fyra som upp-
fyllda och tre som inte uppfyllda. Då majoriteten av 
nämndmålen är uppfyllda bedöms det långsiktiga 
målet delvis ha uppfyllts avseende 2017. 

Ingen nämnd har knutit nämndmål till det lång-
siktiga målet att kommunen ska ha höga betyg i 
årliga servicemätningar. Kommunstyrelsen arbetar 
dock direkt mot målet och har knutit fyra styrtal till 
det för att mäta måluppfyllelse. På ett av de fyra 
styrtalen uppnås delmålen för året medan övriga 
tre inte uppnås. Sammantaget bedöms därför det 
långsiktiga målet som inte uppfyllt avseende 2017.

Fokusområden

INTERNA	MÅL-	Processer

2030 har Strömstads 
kommun etablerat ett ef-
fektivt internt samarbete 
som styrs av helhetssyn 
och gemensamma mål

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun

2030 har Strömstads 
kommun höga betyg i 
årliga servicemätningar

Kommunstyrelsen: Vision och mål är väl 
förankrade hos Strömstads kommuns 
medarbetare (uppfyllt), Alla processer är 
kvalitetssäkrade (inte uppfyllt)

Miljö- och byggnämnden: 2020 ska 
samtliga våra processer vara kartlagda 
i ett kvalitetsledningssystem (delvis 
uppfyllt)

Kommunstyrelsen: Invånarna har 
tillgång till tydlig information om 
kommunens verksamhet (uppfyllt), 
Invånarna deltar i diskussionen om kom-
munens verksamhet och utveckling (inte 
uppfyllt), Kommunen arbetar med sys-
tematiskt kvalitetsarbete (inte uppfyllt), 
Kommunen definierar och kontrollerar 
tydligt kvalitetskrav vid upphandling 
(uppfyllt), Kommunen arbetar aktivt med 
innovation och förnyelse (uppfyllt)

Miljö- och byggnämnden: Ökad 
kundservice (och NKI) (uppfyllt), Hög 
rättssäkerhet (inte uppfyllt)  

Kommunstyrelsen: Andel invånare som 
får svar på sina frågor vid första kontak-
ten med kommunen (inte uppfyllt), Ökad 
Nöjd Kund Index (NKI) bland företag som 
haft ärenden hos kommunen inom myn-
dighetstillsyn (inte uppfyllt), Kommunens 
webbinformation till medborgarna svarar 
på större andel frågor (inte uppfyllt), 
Företagsklimatet inom Strömstads kom-
mun rankas högt i en jämförelse med 
landets 290 kommuner (uppfyllt)

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Långsiktiga	mål Styrtal/måltal Måluppfyllelse Nämndmål
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Ekonomisk översikt 
och analys

Årets	resultat	för	kommunen	uppgår	till	32,7	mnkr,	i	jämförel-
se	med	budget	på	17,0	mnkr.	Nämnderna	redovisar	ett	bud-
getöverskott	med	5,2	mnkr	och	finansförvaltningen	med	10,5	
mnkr.	Skatter	och	generella	statsbidrag	redovisar	ett	överskott	
med	11,7	mnkr.	

Övriga större avvikelser i den löpande verksamheten avser Miljö- och 
byggnämndens överskott som beror på lägre personalkostnader på 
grund av vakanser. 
Tekniska nämnden har ett överskott som beror på ökade intäkter 
inom hamnverksamheten och skogsavverkning. Barn- och utbildnings-
nämnden har ett överskott främst inom resurscentrum, samt inom 
vuxenutbildningen.

Koncernens resultat
Kommunkoncernen omfattar Strömstads kommun samt kommunens 
helägda dotterföretag AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt. Under AB Strömstadsbyggen ingår dot-
ter-dotterföretagen AB Strömstanet och AB Strömstadsgaragen. 

Det samlade resultatet för koncernen uppgår till 40,1 mnkr, att jämföra 
med budget 29,4 mnkr. Utöver kommunens budgetöverskott redovisar 
även AB Strömstadsbyggen koncern ett resultat på 6,9 mnkr. Bolaget 
uppvisar ett tillfredsställande resultat på grund av de investeringar 
som gjorts i nybyggnationer de senaste åren då över 140 lägenheter 
har färdigställts med ett gott ekonomiskt resultat. Utvecklingen på 
räntemarknaden har också gynnat bolagets positiva resultatutveckling. 
AB Strömstads Lokalers resultat på 0,4 mnkr avviker mot budgeterat 
resultat på grund av förtidsinlösen av räntederivat samt köpet av AB 
Prästmekanikern som belastar resultatet med cirka 1,1 mnkr i och med 
ökade avskrivningar. AB Strömstads Badanstalt har ett resultat med 0,2 
mnkr.

Under året har kommunen utbetalat aktieägartillskott på 3,6 mnkr till 
AB Strömstads Lokaler och 2,0 mnkr till AB Strömstadsbyggen medan 
vare sig koncernbidrag eller utdelning har aktualiserats inom koncer-
nen. Köp och försäljning inom kommunkoncernen uppgår till 140,8 
mnkr medan fordringar och skulder uppgår till 73,0 mnkr. Övriga för-
pliktelser inom koncernen är kommunens borgensåtagande gentemot 
bolagen på totalt 1 259,7 mnkr. Detta är fördelat på AB Strömstadsbyg-
gen 815,7 mnkr, AB Strömstadslokaler 364 mnkr samt AB Strömstanet 
80 mnkr.
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Koncernens sammanlagda soliditet inklusive pensionsförpliktelsen är 
16,2 procent. Koncernens totala skulder och eget kapital uppgår till 2 425 
mnkr. Av dessa består 1 403 mnkr av långfristiga skulder, vilka minskade 
med 60 mnkr sedan föregående år. 

Den ekonomiska utvecklingen i bolagen har varit tillfredsställande med 
låga räntenivåer, låga vakansgrader och konstant hög efterfrågenivå. 
Bedömningen är att risken för framtida vakanser är låg och efterfrågan 
är god under överskådlig framtid. Soliditeten i AB Strömstadsbyggen 
har ökat och uppgår till 10,0 procent medan den i AB Strömstads lokaler 
minskat något och uppgår till 11,2 procent. Den självkostnadsbaserade 
hyressättningen som tillämpas inom AB Strömstads Lokaler är känslig för 
vakanser. 

Koncernen ligger högt i riket avseende låneskuld per invånare med-
an kommunen har en motsvarande låg låneskuld. Främsta orsaken 
är att verksamhetsfastigheterna vanligtvis ligger inom kommunens 
egen förvaltning i jämförelse med andra kommuner. I Strömstad ligger 
fastigheterna och lånen i de kommunala bolagen. Läs mer om bolagens 
verksamheter på sid 45-48.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god ekonomisk 
hushållning. Begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verk-
samhetsperspektiv. Kommunfullmäktiges målsättningar ska säkerställa 
att ekonomin och verksamheten genomsyras av en god ekonomisk 
hushållning, både kort- och långsiktigt.

God	ekonomisk	hushållning	ur	ett	finansiellt	perspektiv innebär bland 
annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva beta-
la för det som en tidigare generation förbrukat. De finansiella målen för 
god ekonomisk hushållning utgörs av ett resultatmål samt ett soliditets-
mål. Båda dessa målsättningar uppnås under 2017. 

God	ekonomisk	hushållning	ur	ett	verksamhetsperspektiv avser 
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa det krävs först och främst en 
effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redo-
visning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs 
kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestatio-
ner och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering och uppföljning av 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämndmål och 
styrtal ska säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsper-
spektiv. Under 2017 har kommunen fortsatt att arbeta med att stärka 
verksamhetsstyrningen, bland annat genom att kommunfullmäktige 
antagit en ny styrmodell och genom införandet av ett systemstöd för 
planering och uppföljning av verksamhetens mål. 

Måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges långsiktiga mål har 
stärkts sedan delårsbokslutet och andelen mål som uppfylls eller delvis 
uppfylls är nu 82 procent (57 procent i delårsbokslutet). En tredjedel av 
målen bedöms helt uppfyllda avseende 2017 medan endast 18 procent 
(fyra mål) av målen bedöms som inte uppfyllda. Även måluppfyllelsen 
avseende nämndernas mål har stärkts jämfört med delåret (74 procent 
bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda jämfört med 59 procent i 
delårsbokslutet). 

Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. 
Detta då de finansiella måltalen uppfylls och endast en liten andel av 
fullmäktiges långsiktiga mål inte uppfylls. En målsättning för kommande 
år är att öka antalet mål som uppfylls helt.  

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

Kommunen har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2010. 

Finansiella mål och riktlinjer
Resultatmål
Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande 2,0 procent av 
skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år. För åren 2017-2020 är målet 2,0 procent enligt 
budget 2017.

Balansmål
Soliditeten exklusive samtliga pensionsförpliktelser får inte understiga 
50,0 procent.

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

Kassaflödet	från	verksamheten	och	finansnettot	ska	användas	för	att	
finansiera	investeringar	i	materiella	anläggningstillgångar,	avsättning	
till	pensionsfond,	investeringsfond	samt	fond	för	strategiska	åt-
gärder. Årets investeringar på 141,2 mnkr och ökningen av avsättning 
till pensionsfond med 4,0 mnkr har under året finansierats med egna 
medel. Från egna medel gjordes även 2013 en avsättning på 20 mnkr till 
framtida investeringar. Investeringsfonden består av 8 mnkr och fonden 
för strategiska åtgärder av 5,9 mnkr.

Lånefinansiering	av	investeringar	ska	endast	användas	i	undantagsfall,	
om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning 
som möjligt. Kommunen har under 2017 inte behövt låna medel till 
investeringar.

Kostnaden	för	VA-,	avfallshanterings-	och	fjärrvärmeverksamheterna	
ska	till	100	procent	täckas	inom	respektive	taxekollektiv,	samt	följa	
självkostnadsprincipen.	Finansiering	av	investeringar	kan	ske	genom	
lån. Årets totala resultat för de tre taxekollektiven är 10,5 mnkr. Avs-
ättning av taxeresultaten görs till investeringsfonder som ska finansiera 
framtida investeringar.

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

Utifrån ovan kommentarer görs bedömningen att riktlinjerna efterlevs.

2010 mnkr 2014 2015 2016 2017

	 Årets	resultat	 12,5	 14,4	 37,6	 32,7
 Realisationsvinster -0,5 0,0 -0,9 -0,9
 Sänkt diskonteringsränta pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 0,0
	 Årets	balanskravsresultat	 12,0	 14,4	 36,7	 31,8

Ekonomisk översikt och analys

	 	 	 Utfall

Resultatmål, genomsnitt fyra år bakåt  3,1
Balansmål, soliditet inkl pensionsskuld  51,2
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 Procentuell utjämning 2014 2015 2016 2017

	 Skatt	och	kommunal	utjämning	 5,1 4,1 8,1 4,9
	 Verksamhetens	nettokostnader	 9,3 3,9 4,6 6,0

Skatte-	och	nettokostnadsutveckling

  2014 2015 2016 2017

Investeringsvolym, mnkr 63,1 58,8 83,2 141,2
Självfinansieringsgrad 75 76 77 47

Investeringsverksamheten

 Procent 2014 2015 2016 2017

 Verksamhetens nettokostnader 93,3 92,9 87,3 90,7
 Avskrivningar 4,1 4,3 4,3 4,2
	 Nettokostnadsandel	före	finansnetto	 97,4	 97,2	 91,6	 94,9
 Finansnetto 0,6 0,6 2,9 0,6
 Nettokostnadsandel totalt 98,0 97,7 94,5 95,5
	 Resultatandel	 2,0	 2,3	 5,5		 4,5	

Nettokostnadsandel	av	skatter,	statsbidrag	och	utjämning

 Procent 2014 2015 2016 2017

Kommunstyrelsen	 1,9	 -1,1	 -0,8	 -0,9
Socialnämnden	 -2,1	 -0,5	 0,9	 -0,1
Barn-	och	utbildningsnämnden	 -0,4	 0,2	 0,8	 0,0
Tekniska	nämnden,	skattefinansierad	 2,5	 4,8	 1,6	 6,9
Miljö-	och	byggnämnden	 2,6	 0,3	 4,9	 4,1
Summa	nämndverksamhet	 -0,4	 0,2	 0,9	 0,6
    

Budgetföljsamhet	*)

Följsamhet mot budget är ett mått på finansiell kontroll. Jämfört med 
budget redovisade nämnderna ett sammanlagt överskott på 5,2 mnkr. 
Som andel av totala bruttokostnader innebär det en budgetavvikelse 
på plus 0,6 procent. Det är främst Tekniska nämnden som har en 
högre avvikelse som beror på högre intäkter för hamnverksamheten 
och avverkning av skog än beräknat.

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

*) Budgetavvikelse i procent av verksamhetens bruttokostnader

Finansiell analys

 Årets resultat i mnkr 12,5 14,4 37,6 32,7
	 i	%	av	skatter	och	utjämning	 2,0 2,3 5,5 4,5
    
 Justerat resultat i mnkr 2,4 13,9 36,7 31,8
	 i	%	av	skatter	och	utjämning	 0,4 2,2 5,3  4,4 
       

Ekonomisk översikt och analys

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan 
finansieras med egna medel, det vill säga kassaflödet som återstår efter 
att den löpande driften har finansierats. Ett värde på minst 100 innebär 
att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finan-
siella handlingsutrymmet. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden 
över fyra år uppgår till 69. Det innebär att upplåning är aktuellt inom snar 
framtid då stora investeringar är igång, främst en omfattande utbyggnad 
av reningsverket som kommer att genomföras under de kommande åren. 

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

Det justerade resultatet är rensat för balanskravsjusteringar, exploate-
ringsintäkter samt övriga större jämförelsestörande intäkter och kostna-
der av engångskaraktär. Härmed framträder ett mer rättvisande resultat, 
som indikerar det underliggande verksamhetsresultatet. För 2017 års 
resultat är poster för realisationsvinster justerade. Det är på den nivån 
som det justerade resultatmålet mäts och trots ett mycket lågt justerat 
resultat som kommunen hade 2014 så uppnås resultatmålet över åren 
2014-2017.

Nettokostnadsandelen är ett annat sätt att mäta balansen mellan intäkter 
och kostnader. Måttet mäter löpande kostnader inklusive finansnetto i 
förhållande till skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Generellt anses en total nettokostnadsandel på högst 97-98 procent 
innebära en god ekonomisk hushållning, eftersom de flesta kommuner 
klarar att egenfinansiera sina nödvändiga investeringar vid den nivån. 
Den genomsnittliga andelen för kommunen uppgår till 96,4 procent över 
fyra år.

 Procent 2014 2015 2016 2017

Strömstad 21,8 25,3 28,1 27,6
Medelvärde samtliga kommuner 6,5 9,7 
Medelvärde kommungrupp 2,9 7,1 
Medelvärde 10 000-14 999 invånare 0,5 4,1 

Risk och kontroll
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 
och visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna 
medel. Strömstad har en stark finansiell ställning i jämförelse med 
många andra kommuner.

 Årets resultat och justerat resultat 2014 2015 2016 2017
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Av totala ansvarsförbindelser på drygt 1,5 mnkr utgör borgensförbin-
delser till de kommunala bolagen 84 procent. Strömstad har under hela 
2000-talet funnits med bland de tre kommunerna i landet med högst 
borgensåtagande i kronor per invånare. Det beror på att Strömstadbyg-
gen inte använder pantbrev som säkerhet utan kommunal borgen. Men 
det beror även på en relativt hög andel kommunala bostäder per invåna-
re, samt att bostadsbeståndet är jämförelsevis nytt, med höga tillgångs-
värden. Någon förändring av situationen bedöms inte under överskådlig 
tid, då det är brist på bostäder och bolaget lånar till nybyggnation med 
kommunal borgen. Sett till nuvarande läge inom fastighetsmarknaden 
bedöms marknadsvärdet på fastigheterna mer än väl överstiga det bor-
gensåtagande som kommunen har.

 mnkr 2014 2015 2016 2017

Totala ansvarsförbindelser 1 391 1 440 1 467 1 513
 - varav pensionsförpliktelser inom linjen 270 255 247 249
 - varav borgensförbindelser  1 121 1 185 1 220 1 265
 - varav borgensförbindelser egna bolag 1 121 1 185 1 220 1 260
    
Borgensförbindelser,	kr/inv	 	 	 	
Strömstad 88 297 92 185 93 271 95 690
Medelvärde kommungrupp 39 764 40 519 
Medelvärde 10 000-14 999 invånare 31 492 32 697 
Medelvärde samtliga kommuner 29 317 30 933 

Ansvarsförbindelser Kommunens pensionsåtagande, som intjänades före år 1998, redovisas 
som ansvarsförbindelse, men bör i praktiken betraktas som en skuld. 
Pensionsavsättningen, förmånsbestämd del, har ökat med 15 mnkr, 21 
procent, sedan 2014. En större ökning skedde mellan 2013 och 2014, som 
berodde på sänkt diskonteringsränta för framtida pensionsutbetalningar 
till följd av det långvarigt låga marknadsränteläget. Årets ökning på 3 mnkr 
som är lägre än året innan (8 mnkr) som berodde på att allt fler personer 
tjänar över den lönebrytpunkt som gäller för rätten till intjänande av den 
förmånsbestämda delen.
Det finns inget i antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor som av-
viker från vad som är normalt och som kan leda till betydande ekonomiska 
konsekvenser.

Ansvarsförbindelse som redovisas utanför balansräkningen uppgår till 249 
mnkr.

Den årliga uppräkningen av den del av pensionsförpliktelsen till de 
anställda, som inte upptagits som en skuld, innebär att kommunen 
skjuter kostnaden för framtida pensionsutbetalningar framför sig.

Resultatmålet täcker in en del av de stigande kostnaderna, då det finns 
marginal för en viss sänkning av resultatnivån i framtiden. Därutöver 
har kommunen avsatt särskilda pensionsmedel för att möta en del 
av utgifterna. I tabellen ovan redovisas balansen mellan kommunens 
samtliga pensionsförpliktelser och pensionsmedel per sista december 
2017. Vid årsskiftet motsvarade bokförda fondvärdet 32,9 procent av 
den totala skulden.

Pensionsportföljens totala marknadsvärde ökade med 5,4 procent.

Fördelningen mellan tillgångsslagen aktier och räntefonder följer de 
uppsatta riktlinjerna i enlighet med kommunens finanspolicy. Det 
gäller även fördelningen mellan svenska och utländska tillgångsslag. 
Finanspolicyns riktlinjer för etiska placeringar uppfylls då kommunen 
enbart placerar inom etiska fonder.

 mnkr 2014 2015 2016 2017

Avgiftsbestämd del, kortfristig skuld 23 24 26 27
Förmånsbestämd del, långfristig avsättning 56 59 67 71
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998,    
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen 270 255 247 249
Totalt pensionsåtagande 348 339 340 347

Pensionsåtagande

Ovan belopp är inklusive löneskatt

Pensionsförpliktelser

Avsättning

Händelse
Inom linjen Totala pensions-

förpliktelser
Ingående balans 2017 67 029 247 160 314 189
Pensionsutbetalningar -1 921 -11 284 -13 205
Övriga poster 5 887 12 713 18 600
Utgående balans 2017 70 995 248 589 319 584

Summa      319 584

Totala pensionsförpliktelser

Räntefonder

Ränte-
fonder

Marknads-
värde

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Händelse Aktiefonder Totala pensions-
förpliktelser

Ingående balans 2017 65 791 68 918 38 067 42 275 103 858 111 192
Köp inom portföljen -3 202  4 536  1 334  
Total värdeförändring -3 202 -3 777 4 536 9 752 1 334 5 974
varav direktavkastning 1 291  0  1 291  
direktavkastning i % 2,0%  0,0%  1,2%  
totalavkastning i %   -5,5%  23,1%  5,4%
Utgående balans 2017 62 589 65 140 42 603 52 027 105 191 117 167
Återlånade medel*      214 393  
Summa          319 584  

* Återlånade medel avser skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel

Ekonomisk översikt och analys
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Områden
Bastekärr 38 140 38 144 4
Hålkedalen 1:27  3 4 078 4 075
Hålkedalen hamn 2 325 2 325 0
Övriga 2 071 2 071 0
Mark för verksamhet 42 540 46 619 4 079
  
Canningområdet    12 454 16 551 4 097
Hjältsgård 1:27 13 228 215
Mällbygård        90 151 61
Mällbyhöjd 2 601 2 601 0
Koster/Tjärnö 138 399 261
Övriga 1 350 1 916 566
Mark för bostäder 16 646 21 847 5 201
   
Bokfört	värde	exploateringsverksamhet	 59	186	 68	465	 9	279	
  

Exploateringsredovisning
Belopp i tkr

Bokfört värde
år 2016

Bokfört värde
år 2017

Förändring
netto

Det som under 2017 präglat Strömstad kommuns 
mark- och exploateringsverksamhet har varit ut-
veckling av den nya stadsdelen på Canningområdet. 
I det fortsatta arbetet med Canningområdet har det 
under 2017 arbetats fram samrådshandlingar baserat 
på det vinnande bidraget från Riksbyggen. Förslaget 
innefattar drygt 400 bostäder och samrådshandling-
arna kommer att ställas ut under första kvartalet 
2018.

En markanvisning med anbudsförfarande har 
anordnats för planområdet på Hjältsgård i Skee där 
området avses säljas till högstbjudande. Området 
innehåller cirka 25-30 boendeenheter beroende på 
typ av byggnation. Anbudstävlingen beräknas vara 
avgjort andra kvartalet 2018.

Planarbetet för Mällbygård (tidigare Mällbydalen S) 
har under 2017 påbörjats. Området beräknades tidi-
gare omfatta cirka 100 boendeenheter och då främst 
byggnation för rad-/parhus samt flerbostadshus. 

Nu undersöks även möjligheten att placera ett särskilt 
boende inom området. 

Ett programsamråd hölls för Rådhusberget årsskif-
tet 2016/2017, där Miljö- och byggnämnden i maj 
2017 beslutade att detaljplanearbete ska innefatta 
alternativet ”Toppen”. Det kommer att innehålla cirka 
285 boendeenheter.

Detaljplanarbetet för framtagandet av cirka 10 villa-
tomter på Tjärnö har under året påbörjats där nästa 
steg är ett samråd för detaljplanen, vilket beräknas 
till våren 2018.

Exploateringsredovisning

Ekonomisk översikt och analys
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ExploateringsredovisningInvesteringsredovisning
Belopp i tkr

Total budget
år 2017

Investeringar
år 2017

Årets investeringar uppgick till 141,2 mnkr, att jämfö-
ra med budget på 328,1 mnkr. 

Inom KS förvaltning är den största posten renovering 
av Stadshuset. Övriga investeringar avser IT-verksam-
heten samt utveckling av verksamhetssystem.

Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrym-
me för 2017 uppgick till 5,7 mnkr uppdelat på flera 
investeringsobjekt. Införande av skalskydd på gym-
nasiet är den enskilt största investeringen. I övrigt 
utgörs de största investeringsobjekten av inköp av 
skolmöbler och kopiatorer. 

De investeringsmedel som beviljats för Socialförvalt-
ningen 2017 har, i allt väsentligt, använts enligt plan. 
Dock har inte alla beviljade medel inom projektet 
Ombyggnation Vård/Omsorg utnyttjats. Ingen överfö-
ring till kommande år kommer ske av dessa medel. 

De samlade investeringarna i Miljö-och byggnämn-
dens verksamhet under 2017 uppgår till 9,3 mnkr. 
Största delen av investeringsvolymen utgörs av 
nyinvestering i ny stegbil samt förstainsatsfordon till 
räddningstjänsten. Övriga investeringar avser nytt 
ärendehanteringssystem till nämndens verksamheter, 
reinvestering i räddningsmaterial samt inköp av ny 
skrivare till förvaltningen.

Årets större investeringar inom Tekniska nämndens 
skattefinansierade verksamhet har varit uppstart av 
byggnation för Kustbevakningen samt kaj, projekte-
ring inför ombyggnationen av färjeläget, belysning 

av gång- och cykelbana från Skee in till Strömstad, 
etablering av cykelstråk i centrum samt renovering av 
nedre bron vid Strömsån.  

Det stora investeringsprojektet inom VA-verksam-
heten är utbyggnaden av Österröds avloppsrenings-
verk. Projektet följer uppsatt projektplan och väntas 
vara klart våren 2019. Andra större investeringspro-
jekt är Öddö/Skeppshället, dagvatten Seläter samt 
reningsverk Svinesund. Under 2017 har verksam-
heten även påbörjat investeringsprojekt i Flöghult 
och projekt avseende dubbel råvattenledning 
Blomsholm/Färingen. 

Inom Avfallsverksamheten har investering skett i 
en ny hjullastare för ÅVC-centralen, eltruck samt 
containers. 

Investeringsredovisning 2017
Skattefinansierad	verksamhet  
Kommunstyrelse  
Vsh-relaterade invest i hyrda lokaler 9 156 7 811
Konstnärlig utsmyckning 620 10
IT-verksamheten/Verksamhetssystem 4 673 2 478
Summa Kommunstyrelse 14 449 10 299
Socialnämnd  
Sängar Säbo, ombyggn Vård o Omsorg 650 304
Summa Socialnämnd 650 304
Barn- och utbildningsnämd  
Säkerhetsskydd Strömstiernaskolan 500 95
Skalskydd Gymnasiet 2 348 2 180
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/kultursk 2 820 2 590
Summa Barn- och utbildningsnämnd 5 668 4 866
Miljö- och byggnämnd  
Räddningstjänst 9 525 8 513
Miljö-, hälsoskydd- och byggavdelning 1 886 834
Summa Miljö- och byggnämnd 11 411 9 348
Teknisk nämnd  
Hamnar 82 608 9 059
Infrastruktur och allmän renhållning 17 999 10 688
Summa Teknisk nämnd 100 607 19 747

Summa Skattefinansierad verksamhet 132 785 44 563

Taxefinansierad verksamhet  
Teknisk nämnd  
Vatten och avlopp  
Vatten- och avlopp Flöghult 5 013 2 241
Dubblering råvattenledn Blomsholm-Färingen 19 774 30
Reningsverk Svinesund 4 500 4 554
Projekt VA Öddö (Skeppshället) 13 432 14 697
Utbyggnad av Österröd 137 330 66 185
Avloppsledningar till/från Österröd 5 199 2 017
Övrigt Vatten och Avlopp 7 200 5 513
Summa Vatten och Avlopp 192 448 95 237
Avfallshantering 2 912 1 429
Summa Avfallshantering 2 912 1 429
Summa Taxefinansierad verksamhet 195 360 96 667

Summa Investeringsredovisning 328 145 141 230
Markförsäljning  -550
Försäljning inventarier  -301
Summa	försäljning	av	anläggningstillgångar	 	 -851

Netto	anskaffade/försålda	anläggningstillgångar	 	 140	379



36

2017	års	hållbarhetsredovisning	beskriver	lokala	utmaningar	och	insatser	i	fråga	om	ekologisk,	ekonomisk	och	social	hållbarhet.	

I september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som består 
av 17 globala mål och en mängd delmål. I agendan betonar man att de 
tre olika perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är lika 
viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillna-
der. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i 
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Strömstads kommuns arbete med hållbarhet utgår bland annat 
från det övergripande målet för folkhälsan att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I 
kommunens folkhälsoplan är barn och unga en prioriterad målgrupp. 
Jämlika och jämställda livsvillkor, psykisk hälsa och goda levnadsvanor 
är prioriterade målområden. 

Delaktighet,	viktigast	för	hållbar	utveckling
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för en god hållbarhet. Enligt Agenda 2030 kräver 
ökad delaktighet “ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och 
representativt beslutsfattande på alla nivåer” (FN 2016). När individer 
och grupper upplever att de inte har möjlighet att påverka sina egna 
livsvillkor eller samhällsutvecklingen känner de i mindre utsträckning 
tillit till sin omgivning och en känsla av maktlöshet och utanförskap 
uppstår. Grupper med lågt valdeltagande har till exempel en lägre själv-
skattad hälsa  än de med högre valdeltagande. 
Tillit och trygghet skapar också förutsättningar för hållbar utveckling. 
De som har ett lågt socialt deltagande1 rapporterar i högre grad ohäl-
sosamma levnadsvanor, lågt emotionellt stöd2 och låg grad av trygghet. 
25 procent av invånarna i åldern 16-84 år i Strömstads kommun saknar 
tillit till andra (riket 28 procent). Tilliten i Strömstads kommun har ökat 
sedan 2010. 

I samverkan med polisen genomför Strömstads kommun en trygg-
hetsundersökning inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. År 
2017 upplevde 64 procent av de som svarat på enkäten sig trygga (51 

procent år 2016), 32 procent upplever sig otrygga (47 procent år 2016). 
Det som får de flesta att känna sig trygga är att det är en lugn, liten 
stad/kommun där många känner många. De flesta är trygga under dag-
tid och där det finns bra belysning. De som upplever otrygghet anger 
rädsla för att gå ensam på kvällar och nätter som anledning.

Arbete	för	ökad	delaktighet	och	trygghet
Under 2017 har kommunen bjudit in till ett flertal dialogmöten med 
medborgare där bland annat aktivitetsytor och mötesplatser i det 
offentliga rummet har diskuterats. I arbetet med att hitta en lämplig 
plats för anläggande av skatepark har kommunen nära samarbete med 
en grupp ungdomar i åldrarna 12-25 år. Det pågår även ett arbete med 
att ta fram former för ungdomsinflytande som till exempel ungdoms-
fullmäktige. Arbetet fortsätter under 2018.

Barns rätt till inflytande är en av grundprinciperna i barnkonventionen 
och i Sverige är detta integrerat i de lagar och regler som styr kommu-
nens verksamheter. I Strömstad pågår arbetet med att implementera 
barnkonventionen genom barnkonsekvensanalys i budgetarbetet. 
Hälften av ungdomarna i åldern 13-19 år uttrycker att de vill vara med 
och påverka i frågor som kommunen.3 Vi har ett behov av att fortsätta 
arbetet med ungdomsfullmäktige eller andra former för ökad möjlighet 
till inflytande för unga.

Kulturhusets utformning har varit aktuellt under hela året, och en 
nära kontakt mellan kommunen och Kulturhusföreningen Skagerack 
har fört arbetet framåt. Föreningen är öppen för kulturföreningar och 
privatpersoner och är ett tydligt exempel på delaktighet i samhällsut-
vecklingen.

Delaktighet i form av medborgarförslag har bland annat resulterat i 
belysning av cykelvägen mellan Strömstad och Skee vilket är en hållbar 
satsning ur alla aspekter.
Evenemanget Strömstad in light  i november involverar många krafter 
i samhället, däribland kommunen.  Syftet är att ge kunskap och skapa 
diskussion. Inbjudan till dialog fanns gällande framtida transporter, 
mat och energi. Formella dialoger på temat trygghet och nya lekplatser 
hölls under dagen. Inspel, förslag och idéer tas tillvara inom bland 
annat arbetet med fördjupad översiktsplan för Strömstad/Skee.

Under våren anordnades det tillfällen med organiserad strandstädning 
för allmänheten att samla in det skräp som kommer med havet. Flera 
initiativtagare finns och en möjlighet att beställa hämtningar av kom-
munens båt för detta på de platser som är svårtillgängliga. Under hela 
sommarsäsongen städar kommunen och Kosterhavets nationalpark.

Förutsättningar	för	hållbar	utveckling
Vision 2030 säger att Strömstad ska vara en fossiloberoende kommun, 
det gäller inte bara kommunens egna verksamheter utan alla aktivite-
ter inom våra gränser. Transporter är den sektor som har den största 
andelen av klimatpåverkande utsläpp. 

Kommunen erbjuder energi- och klimatrådgivning för alla privatperso-
ner och företag. Rådgivarna berättar att de flesta frågor  från invånare 
och verksamheter under året har handlat om solceller. Flera föreläs-
ningar och en studiecirkel om detta har ordnats under året. 

Parkeringsbussar har funnits även i år och fungerar som stadstrafik 
och även för att  transportera resande från infartsparkeringar, detta för 
att minska biltrafik i centrum sommartid. Uppgifter från bussbolaget 
som trafikerar anger att samtliga kollektivtrafikbussar som utgår från 
Strömstad körs på HVO som är ett fossilfritt bränsle.

Strömstad är den kommun i landet med flest laddpunkter per invånare 
(elbilsstatistik.se) Företag med kunskap om elbilar och laddinfra-
struktur finns i kommunen, de har under året bjudit in till visning och 
provkörning. Kapacitetsbrist i elnätet gör att utbyggnad av laddinfra-
struktur ibland hindras, detta har bland annat Strömstadsbyggen AB 
råkat ut för. En plan för utbyggnad av laddinfrastruktur, framförallt för 
kommunens bostäder och lokaler, kommer att slutföras under början 
av 2018.

Ett annat viktigt bränsle i omställningen är biogas, under slutet av 
året påbörjades uppförandet av en biogasmack i Strömstad vilket ger 
ytterligare möjligheter till fossilfria transporter.

1 Socialt deltagande omfattar exempelvis fritidsaktiviteter, föreningsmöten och sociala nätverk.       2Emotionellt stöd innebär att ha någon närstående som kan ge personligt stöd och som man kan tala ut med 
om livets stress och problem. 3 https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp

Hållbarhetsredovisning
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Ett par företag har deltagit i projektet Cykelvänlig arbetsplats4, här 
har man uppmärksammat vilka kriterier som gör att de anställda kan 
och vill cykla i tjänsten samt till och från jobbet. En rad åsikter från 
ytterligare arbetsplatser om möjliga förbättringar för ökat cyklande 
har tagits emot under projektet gång. 

Kommunens	fossilfria	resor	i	siffror	
 Ett nyckeltal för hur den kommunala organisation bidrar till fossilfri-
het är andelen personbilar i bilparken som kan köras fossilfritt, vid 
utgången av 2017 är det 23 procent. 

Utfall av bränsleanvändning i kommunens fordonspark 2017. Jämfört 
med år 2016 har andelen etanol ökat och andelen diesel minskat.

Strömstad kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokom-
muner, ett av de gemensamma nyckeltalen som mäts varje år är 
mängden CO2 som varje anställd producerar vid bilresor i tjänsten. 
Strömstads tal för 2017 är 0,28 ton/anställd vilken är en ökning 
sedan tidigare år.

  

Jämlika och jämställda livsvillkor
Skillnaden i hälsa både inom och mellan olika grupper i samhäl-
let ökar. Det finns en stark koppling mellan utbildningsnivå och 
hälsa. Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna 
val av livsstil och arbete. I Sverige skiljer det 6 år i medellivslängd 
mellan de som endast har förgymnasial utbildning och de som har 
eftergymnasial.

 

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna val av 
livsstil och arbete. Utbildningsnivån ökar långsamt i Strömstad lik-
som i resten av riket. Nivån är förhållandevis låg jämfört med riket 
men ungefär i nivå med kommunerna i Norra Bohuslän.
Kvinnor i Strömstad har högre utbildningsnivå än män. Under den 
senaste treårsperioden har kvinnors utbildningsnivå i kommunen 
ökat medan männens har minskat något. År 2016 hade totalt 28 
procent i Strömstads kommun eftergymnasial utbildning5, 24 pro-
cent av männen och 32 procent av kvinnorna.

Sysselsättning
Den totala arbetslösheten i Strömstads kommun har ökat något 
sedan 2012. Skillnaden mellan kvinnor och män är störst bland 
ungdomar, 4,7 procent kvinnor och 7,8 procent män. Motsvarande 
siffror totalt är kvinnor 5,1 procent och män 7,3 procent. I jäm-
förelse med riket har Strömstad lägre arbetslöshet. (Folkhälsomyn-
digheten)

Psykisk hälsa 
Den nationella folkhälsoenkäten från 2015 visar att 15 procent av 
kvinnorna i Strömstad och 11 procent av männen upplever nedsatt 
psykiskt välbefinnande. Motsvarande siffror för 2011 var 16 procent 
för kvinnorna och 14 procent för männen. Jämfört med Västra 
Götalandsregionen är det lägre siffror än genomsnittet. Enligt 
Folkhälsoinstitutet är psykisk ohälsa den största folkhälsoutma-
ningen under de kommande åren. I Sverige har psykisk ohälsa hos 
barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på tio år. För unga 
vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. (Källa: Socialsty-
relsen)

Strömstads kommun har under 2017 uppmärksammat psykisk 
ohälsa genom en temavecka i november. Veckan fylldes med 
föreläsningar för så väl allmänhet som personal inom kommunen. 
Temaveckan kommer att bli en årligen återkommande aktivitet.

Hållbarhetsredovisning

4 www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/   
 5Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (%). Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: SCB.
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Kommunstyrelsen
Ordförande	Peter	Dafteryd
Förvaltningschef Maria Reinholdsson

Kommunstyrelsen	är	kommunens	strategiska	ledning.	Ansvarsområden	är	näringslivs-
utveckling,	översiktlig	planering,	kultur	och	fritid,	folkhälsosamordning,	kollektivtrafik,	
kommunikation	samt	stöd	och	service	inom	ekonomi,	IT	och	personal.

Ekonomiskt resultat för 2017
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,7 
mnkr. Det finns två större negativa budgetavvikelser. 
Den ena är på kommunledning vilket avser föränd-
ringen avseende ledningsfunktionen inom Barn 
och utbildningsförvaltningen. Merkostnaderna för 
perioden mars till och med oktober har belastat 
kommunledningen.
Kultur- och fritidsverksamhetens underskott hänförs 
till Aktivitetshallen där intäkterna inte når budgeterad 
nivå. Detta var känt vid årets början.
Revisionsnämnden visar på ett mindre underskott 
relaterat till konsultkostnader. Kommunstyrelsens 
kostnader för arvoden ligger högre än budget. En 
analys visar att orsaken är att budgeten inte räknats 
upp.
Ett större budgetöverskott finns inom HR där bland 
annat utbildningskostnaderna varit lägre med 
anledning av flera utbildningar till chefer genomförts 
internt. Även Utvecklingsavdelningen, utöver kultur- 
och fritid, har ett överskott som främst handlar om 
svårigheter att hitta konsultstöd i arbetet med fördju-
pade översiktsplaner.

Näringslivsstrategi som visar vägen
Kommunfullmäktige antog en ny näringslivsstrategi 
för Strömstad. Strategin är framtagen i ett samarbete 
mellan det lokala näringslivet och Strömstads kom-
mun. Strömstads kommuns ambition är ”det ska vara 
positivt att driva företag i Strömstads kommun” och 
utifrån detta ligger fokus på utveckling inom fem föl-
jande områden; varumärket Strömstad, näringsliv och 
företag, bygga/bo, infrastruktur och kommunikatio-
ner samt skola, utbildning och kompetensförsörjning. 
Under året har flertal arbetsgrupper tagit fram kon-
kreta handlingsplaner för att uppnå strategins syfte 

och mål. Upprättande av ett nytt kompetensråd där 
näringsliv, kommun och andra organisationer deltar 
är resultatet av en sådan arbetsgrupp.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen står som ansvarig helt eller delvis 
inom flertalet fokusområden och i detta avsnitt ges 
korta kommentarer till måluppfyllelsen. Utvecklingen 
går åt rätt håll inom flera målområden även om inte 
alla mål kunnat nås under året. 
Kommunen arbetar med systematiskt kvalitetsar-
bete. Under 2017 har en systematisk uppföljning 
genomförts av styrdokument. Ny målstyrningsmodul 
infördes 2017 med syfte om effektivare, kontinuerlig 
måluppföljning. Fortsatt utveckling kommer ske med 
uppföljning av kvalitetsmål under perioden fram till 
2020 då målen inte är uppfyllda. 
Kommunen arbetar aktivt med innovation och förny-
else. Målet är uppfyllt genom att Strömstad kommun 
deltar inom Kommunakademin Väst. Dialog pågår 
också om högskoleförberedande kurs i Strömstad 
med Högskolan Väst. Miljö- och byggförvaltningen 
har pågående dialog med högskolor i södra Sverige 
kring framtida samverkan med studenter som läser 
till ingenjörer. 
Kommunstyrelsen har under hösten 2017 haft en 
heltidspraktik från högskolan Väst som jobbat inom 
utvecklingsavdelningen.

Redovisning nämnder
Belopp	i	tkr	 Utfall	 Budget	 Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige 3 134 2 995 -139
Kommunstyrelse 2 483 2 274 -209
Kommunledning 8 527 7 847 -680
Utvecklingsavdelning 6 458 7 019 561
Kultur och fritid 13 315 12 598 -717
Kommunikationsavdelning  9 010 8 927 -83
Personalavdelning 6 838 7 476 638
Ekonomiavdelning 10 393 10 273 -120
IT-avdelning och växel 12 011 12 035 24
Summa 72 169 71 444 -725

NettokostnaderKOMMUNSTYRELSEN
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Socialnämnden
Ordförande Anna-Lena Carlsson
Förvaltningschef Monica Birgersson

Socialnämnden	ansvarar	för	att	ge	Strömstads	invånare	social	omsorg.	Verksamheten	omfattar	
äldreomsorg,	omsorg	om	funktionsnedsatta	samt	individ-	och	familjeomsorg.	Nämnden	ansvarar	
också	för	mottagandet	av	ensamkommande	flyktingbarn	och	ungdomar,	konsumentrådgivning	och	
bostadsanpassning.

Ekonomiskt resultat för 2017
Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse på -0,5 
mnkr. Effektivare resursplanering för personal inom äld-
reomsorg och stöd/service tillsammans med sålda platser 
till annan kommun, försenad uppstart av cirkulationstvätt, 
lägre kostnader än förväntat för färdtjänst och bostads-
anpassning ger positiva avvikelser. Dessa reduceras av 
negativa avvikelser när det gäller försörjningsstöd liksom 
placeringskostnader inom barn/unga och missbruk och 
konsultkostnader till följd av rekryteringssvårigheter 
främst gällande socialsekreterare, sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter. Kostnaderna för köp av boendeplatser 
på gymnasium i annan kommun har ökat. Vidare är per-
sonalkostnaderna inom vård och omsorg höga till viss del 
beroende på höga sjukskrivningstal, men också på grund 
av att omställningen till bättre anpassning av bemanning 
och resursplanering dragit ut på tiden.

Outhyrda lägenheter inom blockförhyrningen har bidragit 
till negativa avvikelser. Stora avvikelser när det gäller för-
sörjningsstöd kompenseras till viss del med balanskonto-
medel. Placeringar på skyddat boende rörande våld i nära 
relationer ger en kostnad som det inte finns budgeterade 
medel för.  

Händelser under året 
Liksom föregående år har 2017 handlat mycket om 
ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar 
och verksamheterna knutna till dessa målgrupper. Det 
har genererat hög arbetsbelastning, många nya lagar 
och direktiv har antagits på nationell nivå vilket gjort 
det nödvändigt att omstrukturera arbetet och ställa om 
verksamheter på både kort och lång sikt.                   

Arbetet med att kartlägga och kvalitetssäkra förvalt-
ningsledningens arbetsuppgifter, insatser för att ta emot 
ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar samt 

att anpassa verksamheter knutna till dessa målgrupper 
pågår. Rekryteringssvårigheterna har påverkat verksam-
heten. Översynen av förändrade lokalbehov utifrån nya 
och ändrade behov inom flera verksamhetsområden har 
fortsatt under året.  

Förvaltningen har använt beviljade projektmedel inom 
flera verksamheter exempelvis projektmedel från 
socialstyrelsen för att finansiera aktivitetsombud och 
metodstödjare inom vård och omsorg. Under året har 
nämnden fortsatt arbetet med vision 2030 där målarbete 
och implementering av värdegrunden har varit i fokus.

Fortsatt implementeringsarbete av IBIC (Individens behov 
i centrum) har genomförts under 2017, vilket bland annat 
innefattar nya mallar samt utbildning för handläggare. 
Särskilda satsningar på exempelvis suicidprevention, 
temavecka ”Psykisk hälsa” samt nytt stroketeam i samver-
kan med primärvården.      
Under året har diskussioner pågått kring miljö med fokus 
på välfärd och folkhälsofrågor. Utgångspunkt har varit 
kommunens övergripande mål vilka finns beskrivna i 
budget 2017. 

Måluppfyllelse
Många av de uppsatta målen är uppfyllda under 2017.
- Målet rörande samverkan för att tillvarata gemen-
 samma resurser är uppfyllt.  
- Målet om kostnad per säbo-plats är uppfyllt. 
- Målet som rör brukartid hemtjänst är ej uppnått. 
- Målet om en ekonomi i balans är delvis uppnått.
- Strömstad visar på goda resultat i den nationella
 brukarundersökningen när det gäller nöjdhet både
 inom särskilt boende och hemtjänst. 

Belopp	i	tkr	 Utfall	 Budget	 Budgetavvikelse

Gemensam administration  9 307 9 664 357
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg 39 792 37 093 -2 699
Stöd och service 51 872 52 937 1 065
Vård och omsorg  143 137 143 903 766
Summa 244 107 243 597 -510

NettokostnaderSOCIALNÄMND
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande	Kerstin	Karlsson
Förvaltningschef Nicklas Faritzon

Barn-	och	utbildningsnämnden	ansvarar	för	förskola,	annan	pedagogisk	verksamhet,	
fritidshem,	förskoleklass	och	grundskola,	grundsärskola,	gymnasiesärskola,	gymna-
sieskola,	särskild	utbildning	för	vuxna,	vuxenutbildning,	resurscentrum,	kulturskola,	
kommunens	gemensamma	måltid-	och	städenhet,	skolskjutsar	samt	bibliotek.

Nämndens ekonomiska resultat
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott 
jämfört med budget för 2017 med 0,1 mnkr. 

Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen (-2,1 
mnkr) och lägre arbetsgivaravgifter för äldre (+ 0,8 
mnkr) försämrar nämndens resultat med 1,3 mnkr. 

Nettobudgeten uppgick för 2017 till 332,5 mnkr för 
nämndens verksamhetsområde och totalt sett uppvi-
sar verksamheten en god budgetföljsamhet. Trots att 
barn- och utbildningsnämndens totala resultat är po-
sitivt jämfört med budget finns budgetavvikelser som 
både är positiva och negativa inom verksamheterna.

De största positiva avvikelserna finns inom Resurs-
centrum samt inom vuxenutbildningen. Den största 
negativa budgetavvikelsen finns inom måltidsverk-
samheten. 

Nettokostnads-	och	personalekonomisk	
utveckling 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 
2017 uppgick till 332,4 mnkr att jämföra med netto-
budgeten på 332,5 mnkr. 

Nettokostnaderna har ökat med 18,4 mnkr eller cirka 
5,8 procent mellan 2016 och 2017. De största netto-
kostnadsökningarna utgörs av lönekostnadsökningar 
som uppgår till cirka 6,5 mnkr och ökade interkom-
munala kostnader för skolplatser i annan kommun 
med ca 3,8 mnkr. I övrigt är nettokostnadsökningen 
ett resultat av volymökningar i verksamheterna. 

Till följd av volymökningar har antalet anställda 
under 2017 ökat från 588 till 638 st. 

Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrym-
me för 2017 uppgick till 5,7 mnkr uppdelat på flera 
investeringsobjekt. Införande av skalskydd på gymna-
siet är den enskilt största investeringen på 2,2 mnkr. I 
övrigt utgörs de största investeringsobjekten av inköp 
av skolmöbler (1,5 mnkr) och kopiatorer (0,5 mnkr). 

Nämndens totala investeringskostnader för året 
uppgick till 4,9 mnkr. 

Måluppfyllelse
Verksamheten har utvecklats mot uppsatta mål, men 
ambitionsnivån för 2017 har i några fall inte kunnat 
nås fullt ut. 

När det gäller elevernas måluppfyllelse för 2017 
visar betygsstatistiken att det är fler elever som fått 
betyg i alla ämnen och blivit behöriga till nationellt 
gymnasieprogram. Andelen elever i årskurs 9 med 
betyg i samtliga ämnen har ökat från 60 procent till 
68 procent och andelen behöriga elever har ökat från 
76 procent till 80 procent. 

Nämndens mål om att öka andel ekologiska livsmedel 
till minst 27 procent har uppnåtts, då andelen för 
2017 landade på 28,4 procent. 

Andelen niondeklassare från Strömstiernaskolan som 
sökt Strömstad Gymnasium var 2017 82 procent. Det 
är en större andel än nämndens målsättning på 75 
procent. 

Belopp	i	tkr	 Utfall	 Budget	 Budgetavvikelse

Biblioteksverksamhet 5 514 5 677 163
Kulturskolan 2 918 3 013 95
Asyl 4 400 4 400 0
Förvaltningsgemensam verksamhet 10 311 10 237 -74
Särskola/Särvux 7 930 8 240 310
Måltid 34 898 31 477 -3 421
Städ 10 087 9 978 -109
Skolskjuts 9 165 9 700 535
Grundskola/Förskoleklass 101 909 102 585 676
Resurscentrum 17 929 19 782 1 853
Gymnasium 39 629 39 167 -462
Kommunal vuxenutbildning 5 450 7 241 1 791
Förskole- och fritidsverksamhet 80 922 80 980 58
Förändring semesterlöneskuld 2 108 0 -2 108
Lägre arbetsgivaravgift för äldre -807 0 807
Summa 332 363 332 477 114

NettokostnaderBARN-	OCH	UTBILDNINGSNÄMND
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande Bengt Bivrin  
Förvaltningschef Michael Olsson

Miljö-	och	byggnämnden	ansvarar	för	kommunens	arbete	med	fysisk	planering,	prövning	och	tillsyn	
inom	plan-	och	byggområdet	samt	inom	miljö-	och	hälsoskyddsområdet.	Nämnden	ansvarar	även	för	
kommunens	övergripande	naturvårdsarbete	och	räddningstjänst.

Ekonomiskt resultat 2017
Miljö- och byggnämndens resultat 2017 visar ett överskott 
i förhållande till budget om ca 1,8 mnkr. Årets positiva eko-
nomiska resultat beror, liksom tidigare år, till största delen 
på lägre personalkostnader än budgeterat (1,5 mnkr). 
Även lägre kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) än 
budgeterat (0,6 mnkr) på grund av försenade investeringar 
stärker nämndens resultat. Något högre driftskostnader än 
budgeterat (0,2 mnkr) samt lägre intäkt (0,3 mnkr) sänker 
det samlade resultatet. 

Samtliga verksamheter undantaget räddningstjänsten 
visar en positiv budgetavvikelse avseende helåret 2017. 
Nämndverksamheten och förvaltningens administrativa 
avdelning uppvisar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört 
med budget. Orsaken är lägre kostnader för avskrivningar 
(försenad investering i verksamhetssystem), övrig drift och 
personal.  

Plan- och byggavdelningens resultat (Planering, granskning 
och mätning samt Bygg) visar en positiv avvikelse om 0,9 
mnkr vilket förklaras av lägre kostnader för personal och 
bättre intäkt än budgeterat. Högre kostnader för övrig 
drift på grund av inköpta konsulttjänster minskar årets 
överskott.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens överskott om 0,5 
mnkr förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat. 
Ett flertal vakanser, som är anledningen till de låga perso-
nalkostnaderna, har även inneburit att verksamheten inte 
hunnit med allt planerat arbete. Detta har i sin tur lett till 
lägre intäkt än vad som fanns i budget vilket minskar det 
positiva resultatet. 

Räddningstjänstens underskott beror på högre personal-
kostnader inom de utryckande deltidsverksamheterna 
på räddningsstationerna i Strömstad och Skee (0,9 mnkr) 
och högre övriga kostnader än budgeterat (0,2 mnkr). Ett 
stort antal larm och svårighet att bemanna deltidsstatio-
nerna med ordinarie personal är de främsta orsakerna till 
den höga kostnaden under året. Den negativa avvikelsen 
kompenseras av lägre kapitalkostnader än budgeterat (0,4 
mnkr), en försäljning av fordon i samband med ny investe-
ring (0,2 mnkr) samt lägre personalkostnader i administra-
tionen och på räddningskåren på Koster (0,2 mnkr). 

Verksamheten under 2017
En stor del av nämndens verksamhet utgörs av myndig-
hetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, exempel-
vis plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om skydd 
mot olyckor.

Under året har förvaltningen slutfört arbetet med att infö-
ra ett nytt verksamhetssystem vilket bland annat inneburit 
att utveckling av rutiner och ärendeflöden utgjort huvud-
delen av verksamhetens utvecklingsarbete under året. I 
övrigt fortsätter personalomsättning och nyrekrytering 
vara en stor utmaning för miljö- och byggförvaltningen.

Arbetet med de två stora detaljplanerna på Myren och 
Canning har intensifierats under 2017. När det gäller My-
ren har mycket tid gått till att få ihop alla olika utredningar 
som genomförts.  Planen skickades ut på granskning i 
slutet av året och ett antagande beräknas i början av 2018. 
En projektgrupp har gjort ett stort arbete med att driva 
Canningplanen vidare utifrån den markanvisningstävling 
som avgjordes 2016.

Måluppfyllelse
Av nämndens 16 mål har endast fem till fullo uppnåtts. Av 
målen bedöms vidare fem som delvis uppfyllda och övriga 
sex har dessvärre inte uppnåtts.  

Nämndens högst prioriterade mål om att skapa 200 nya 
byggrätter under året har inte uppnåtts. Under året har 
nämnden antagit två detaljplaner som inte givit några nya 
byggrätter för bostäder. Då både Canning- och Myrenpla-
nerna beräknas gå till antagande 2018 förväntas dock cirka 
700 nya byggrätter under nästa år. Under 2017 har vidare 
33 förhandsbesked beviljats vilka ger byggrätter för 64-98 
nya bostäder i flerfamiljshus och 15 byggrätter för enbo-
stadshus. Nämnden har fattat 287 bygglovsbeslut vilka 
tillsammans ger bygglov för 15 enbostadshus, 34 fritidshus 
och 95 lägenheter fördelat på 2 projekt.

Trots den låga måluppfyllelsen har kvalitet och effektivitet 
i flera delar av verksamheten stärkts under året. Exempel-
vis har den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov 
varit under fem veckor andra halvåret 2017 (att jämföra 
med lagstiftningens krav på 10 veckors handläggningstid). 

Belopp	i	tkr	 Utfall	 Budget	 Budgetavvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen 6 242 6 785 543
Planering, granskning, mätning 1 925 2 822 897
Miljö- och hälsoskydd 2 536 2 995 459
Räddningstjänst 15 768 15 465 -303
Bygg 1 321 1 341 20
Förändring semesterlöneskuld -141 0 141
Summa 27 792 29 408 1 758

NettokostnaderMILJÖ-	OCH	BYGGNÄMNDEN
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Tekniska nämnden
Ordförande Åsa Torstensson
Förvaltningschef	Roland	Kindslätt

Tekniska	nämnden	ansvarar	för	kommunens	gatu-	och	vägunderhållning,	parker,	natur-	och	
grönområden,	kommunens	skogs-	och	markinnehav,	fastigheter	som	inte	förvaltas	av	annan	
nämnd	eller	bolag,	kommunens	hamnverksamhet,	Näsinge	flygplats	samt	det	lokala	trafiksäk-
erhetsarbetet.	Nämnden	ansvarar	även	för	de	avgiftsfinansierade	verksamheterna	vatten-	och	
avloppsförsörjning,	hantering	av	avfall	samt	fjärrvärmeverk.

Ekonomiskt resultat 2017 
Skattefinansierad	verksamhet
Tekniska nämndens resultat för 2017 visar ett över-
skott om drygt 4,5 mnkr jämfört med budget. Nämn-
dens totala intäkter uppgår till 55,2 mnkr jämfört 
med budgeterade intäkter om 50,0 mnkr, vilket ger en 
ökning med 5,2 mnkr. Merparten av intäktsökningen 
avser intäkter ifrån hamnverksamheten (3,4 mnkr) 
samt intäkter avverkning av skog (1,2 mnkr). 
Nämndens totala kostnader uppgår till 66,0 mnkr 
jämfört med budgeterade kostnader om 65,3 mnkr, 
vilket ger en ökning med 0,7 mnkr. Trots att nämnden 
uppvisar ett positivt resultat jämför mot budget finns 
det budgetavvikelser som både är positiva och negati-
va inom nämndens verksamheter. 
Teknisk nämnd och förvaltning visar ett underskott på 
1,0 mnkr. Underskottet beror bland annat på ökade 
personalkostnader netto med 0,8 mnkr som delvis 
kan förklaras av två pensionsavgångar, där personal 
gått parallellt samt timanställd personal. Kostnader i 
samband med flytten till fastigheten Mekanikern på 
Prästängen påverkar också resultatet negativt med 0,4 
mnkr för 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.
Nettoresultat för hamnverksamheten uppgår till 
3,2 mnkr som kan förklaras av högre intäkter från 
hamnavgifterna jämfört med budget.  Utvecklingen av 
resandet i färjetrafiken har ökat i större omfattning av 
vad som antogs i budgeten för 2017. Hamnverksam-
heten uppvisar ett överskott på 3,1 mnkr, vilket främst 

kan förklaras av ökade intäkter från rederierna och 
gästhamnarna. Totala intäkter från rederierna är 22,8 
mnkr 2017 jämfört med budgeterade intäkter på 
20,0 mnkr. Intäkterna från gästhamnarna har också 
ökat under 2017 och uppvisar ett utfall på 3,0 mnkr 
jämfört med budget om 2,4 mnkr. 
Juristkostnader i färjeläget har finansierats av 
finansförvaltningen med 134 tkr på samma sätt som 
tidigare år. 

Måluppfyllelse 
Av nämndens 11 mål har fyra stycken uppfyllts helt, 
sex mål är delvis uppfyllda och ett mål är ej uppfyllt. 
Målet som ej är uppfyllt gäller införandet av insamling 
av matavfall. Arbete med förberedelser för insamling 
kommer att påbörjas under 2018.
Nämnden har arbetat med två mål utifrån kommun-
fullmäktiges övergripande mål om fossiloberoende 
2030. Målet etablering av biogastankställe har upp-
fyllts och samarbete har inletts med extern exploatör 
som påbörjat byggnationen. Dessutom hade nämnden 
mål om att upprätta en laddplan, vilket har gjorts. 
Dock är inte elförsörjningsfrågan helt löst varför målet 
enbart kan anses delvis uppfyllt. 
Vidare har nämnden arbetat med åtgärder i stadsrum-
met under samlingsnamnet centrumplan där etable-
ring av cykelstråk och renovering av nedre bron över 
Strömsån genomförts. Mål för 2017 har även varit 
säkrare skolvägar och trafiklösningar där en trafika-
nalys har genomförts i centrala Strömstad och i Skee. 
Arbetet pågår fortsatt tillsammans med Trafikverket. 
Även trygghetsvandringar har påbörjats inom kommu-
nen där Rossö skola varit först ut. Trygghetsvandring-
arna kommer att fortsätta 2018. 

Belopp	i	tkr	 Utfall	 Budget	 Budgetavvikelse

Teknisk nämnd och förvaltning -3 888 -2 883 -1 005
Gatuverksamhet inkl. Näsinge flygplats -14 046 -14 266 220
Allmän platsmark -3 096 -3 429 333
Sidoordnad verksamhet, GS, Bilpool m.m. -528 -129 -399
Service och inköp, fordon, maskiner -1 676 -2 100 424
Allmän markreserv 404 -1 751 2 155
Allmän renhållning -2 459 -2 140 -319
Hamnverksamhet 14 479 11 341 3 138
Skattefinansierad	verksamhet	 -10	810	 -15	357	 4	547

NettokostnaderTEKNISKA NÄMNDEN
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Vatten-	och	Avloppsverksamheten,	+	8,5	mnkr
Verksamheten visar ett överskott på 8,5 mnkr för 2017. 
Orsaken till överskottet är en medveten taxehöjning av 
VA-avgifterna med 13 procent under 2017. Totalt sett 
har verksamhetens intäkter ökat med 8,1 mnkr jämfört 
med 2016. Detta för att förstärka investeringsfonden 
som ska medfinansiera kommande års stora investering-
ar såsom utbyggnationen av Österröd avloppsrenings-
verk samt investering i råvattenledning från Färingen. 

Höjningen är en strategi inför kommande års stora in-
vesteringstakt. Det medför en jämnare taxeutveckling 
för att utvika onödigt stora taxehöjningar för kollektivet 
under de kommande åren. Investeringsfonden för verk-
samheten uppgår till 16,7 mnkr för 2017.

Verksamhetens driftkostnader har ökat med 2,1 mnkr, 
vilket får anses som en normal kostnadsökning. Verk-
samheten har inte drabbats av några större läckage eller 
andra händelser under året.  

Avfallsverksamheten,		+	1,6	mnkr
Verksamheten uppvisar ett överskott med 1,6 mnkr för 
2017. Årets överskott kan förklaras av ökade intäkter för 
hantering av avfall.  Framför allt ersättning för metall. 

Verksamhetens driftkostnader har ökat med 0,5 mnkr, 
vilket får anses som en normal kostnadsökning. 

Överskottet fonderas mot verksamhetens investerings-
fond som ska medfinansiera investeringar. Investerings-
fonden för verksamheten uppgår till 13,1 mnkr varav 4,1 
mnkr avser ombyggnation till förråd samt byggnationen 
av energihuset. 

Fjärrvärmeverksamheten,	+	374	tkr
Verksamheten uppvisar ett överskott på 374 tkr för 
2017. Beror delvis på något lägre underhållskostnader 
samt att det nya upphandlade avtalet för pellets resulte-
rat i en lägre kostnad per ton. 

Upparbetat underskott från 2016  har minskats med 
årets överskott. Investeringsfonden i verksamheten 
2017 redovisar ett överskott på 307 tkr.  Detta tas i beak-
tan inför taxesättning 2019. 

Avgiftsfinansierad	verksamhet
Taxekollektiven
Ordförande Åsa Torstensson
Förvaltningschef	Roland	Kindslätt

Belopp i tkr  2014 2015 2016 2017
Ekonomi
Verksamhetens intäkter  25 935 30 132 30 190 29 940

Verksamhetens kostnader  -24 288 -28 404 -27 825 -28 329

varav personalkostnader*)  -4 162 -7 190 -7 998 -8 447

Verksamhetens	nettokostnad	 	 1	647	 1	728	 2	365	 1	611
Finansiella intäkter  180 2 0 0

Finansiella kostnader  -103 0 0 -1

*) förändring semesterlöneskuld  23 0 0 0

Årets resultat  1 724 1 730 2 365 1 610 

NettokostnaderTEKNISK	NÄMND	- Avfallsverksamheten

Belopp i tkr  2014 2015 2016 2017
Ekonomi   

Verksamhetens intäkter  46 107 51 024 53 905 61 980

Verksamhetens kostnader - 45 354 -48 706 -50 424 -53 447

varav personalkostnader*)  -7 666 -11 892 -13 108 -12 845

Verksamhetens	nettokostnad	 	 753	 2	318	 3	481	 8	533
Finansiella intäkter  -266 -1 0 0

Finansiella kostnader  701 17 -1 0

*) förändring semesterlöneskuld  23 0 0 194

Årets resultat  1 188 2 334 3 480 8 533

NettokostnaderTEKNISK	NÄMND	-	Vatten	och	avloppsverksamhet

Belopp i tkr  2014 2015 2016 2017
Ekonomi   
Verksamhetens intäkter  1 624 2 362 2 158 2 066

Årets upplösning av anslutningsavgifter  221 221 222 222

Verksamhetens kostnader  -2 142 -2 214 -2 072 -1 914

Verksamhetens	nettokostnad	 	 -297	 369	 308	 374
Finansiella intäkter  35 1 0 0

Finansiella kostnader  -11 0 0 0

Årets resultat  -273 370 308 374

NettokostnaderTEKNISK	NÄMND	-	Fjärrvärmeverksamheten
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Redovisning nämnder och bolag

AB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande Anders Olsson
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads Kommun helägt bolag. Bolaget 
har till uppgift att främja försörjning av allmännyttiga hyresbostäder, 
anpassade servicebostäder och äldreboenden i Strömstad. Fastighetsför-
valtningen bedrivs i egen regi och förvaltad yta utgör per bokslutsdagen:

• Bostadsytor 103 645 m² fördelade på 1 604 lägenheter
• Lokalytor 17 709 m² fördelade på 69 lokaler
• Garageplatser 361 platser
• P-platser 417 platser
• P-platser med motorvärmare 180 platser

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstanet med org.nr 
556852-0802.
AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstadsgaragen med 
org.nr 556822-4652.

Affärsidé
Att erbjuda Strömstads invånare bra hyresboende som grund för ett 
tryggt och aktivt liv.

Vision
Bolagets övergripande vision är att det ska vara bäst att leva och bo i 
Strömstad genom att:

• Skapa trygghet för kunden
• Planera bostadsbyggandet långsiktigt med ett
 samhällsperspektiv
• Söka samarbeten med andra aktörer så att målen för antalet  
 bostäder kan förverkligas 
• Främja möjligheterna för unga att få en bostad 
• Göra det enkelt för kunden att vara kund

Utveckla samarbetet mellan de kommunala bolagen och kommunens 
förvaltningar. 

Arbeta aktivt med att tillgodose Strömstads efterfrågan på ett brett utbud 
av bostäder samt att stärka bolagets ekonomi med ökad soliditet och 
därigenom nå en långsiktigt effektivare och tryggare finansiering.

Måluppfyllelse
Bolaget har under året fortsatt utvecklingen av verksamheten i att 
fokusera på kunden, för långsiktig trygghet för bolagets kunder. I bolagets 
kundundersökning uppvisar bolaget ett av de högsta resultaten i NKI 
(Nöjd kund index) och har fått det bekräftat i Hyresgästföreningens egen 
medlemsundersökning i Strömstad. 

Årets verksamhet
Bolagets upphandlingar av bostadsbyggandet har blivit uppmärksammat 
på nationell nivå där begreppet ”Strömstadsmodellen” omnämns i många 
sammanhang. Bolaget har förlängt sitt avtal om 100 procent leverans av 
ren vattenkraftsel under året. 

Strömstadsbyggen har under året blivit uppmärksammat i riksmedia för 
sina lösningar på bostadsbyggandet. 

Bolaget var först i Sverige med att avropa byggnationerna på Kombo 
Minihuset och det är ett projekt som också är bidragsberättigat i de 
statsbidrag som regeringen har beslutat om. Ett statsbidrag om cirka 9,4 
mnkr utbetalades i början av året. I Kombo Mini projektet har mycket låga 
energiförbrukningssiffror uppmätts under 30 KWH per kvm. 

Bolaget har fortsatt sina investeringar i underhållsåtgärder i kvarteret 
Skepparen där stamrenoveringarna har prioriterats.  

Marknad
AB Strömstadsbyggens fastigheter inrymmer cirka 23 procent av Ström-
stads hushåll. Andelen hushåll i privatägda hyresfastigheter samt bostads-
rätter uppgår till cirka 26 procent och i egna villor cirka 51 procent, vilket 
innebär att bolaget förvaltar cirka 47 procent av lägenhetsmarknaden 
i Strömstad. Under det gångna året har bolaget haft i det närmaste full 
beläggning med konstant hög efterfrågenivå. 

Hyresförhandlingar
AB Strömstadsbyggen har tecknat ett tre-årigt hyresavtal med hyresgäst-
föreningen för år 2016–2018. Hyresökningen blev 0,74 procent för 2016, 
0,74 procent för 2017 och 0,85 procent för 2018. Detta ger bra plane-
ringsförutsättningar för bolaget. 

Utsikter	för	framtiden
Kommunen har antagit en vision för utvecklingen fram till år 2030 och 
målet är att bli 16 000 innevånare. I visionen ingår även ett mål att bli 
fossiloberoende. 

Visionen ger en tydlig inriktning på planeringen för bostadsbyggandet där 
hyresrätten har en central roll för befolkningsökningen. Efterfrågan på 
bostäder i tätorten bedöms fortfarande vara hög medan efterfrågan på 
bostäder utanför tätorten är mer måttlig.  Kommunen har beslutat om en 
bostadsförsörjningsplan som tagits fram i samarbete med bolaget. Bygg-
branschen är i en högkonjunktur som leder till kraftiga prisökningar och 

det är en stor utmaning för bolaget då det förutom höga priser är svårt att 
få anbud som är konkurrenskraftiga.  

För att uppnå visionen om att bli en fossiloberoende kommun kommer 
bolaget möta ett antal utmaningar och ett första arbete har påbörjats för 
att gå över till el/biogasbilar i verksamheten. En stark trend inom bostads-
byggandet är nya byggkonstruktioner med massivträ där det kommer att 
vara en del i målet att bli fossiloberoende.

Digitaliseringen inom fastighetsbranschen kommer att påverka bolagets 
arbetssätt och samhällsnyttiga tjänster kommer att utvecklas till nytta för 
våra hyresgäster. Bolaget kommer därför att behöva utveckla kunnandet 
och förståelsen för digitaliseringen. Dotterbolaget AB StrömstaNet kom-
mer att ha en viktig roll i digitaliseringen av fastigheterna.     

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 7,9 mnkr. Årets resultat 
efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 5,5 mnkr.

Bolaget uppvisar ett tillfredsställande resultat på grund av de investering-
ar som gjorts i nybyggnationer de senaste åren då över 140 lägenheter 
har färdigställts med ett gott ekonomiskt resultat. Utvecklingen på ränte-
marknaden har också gynnat bolagets positiva resultatutveckling. Solidi-
teten har förbättrats med 1,9 procent från år 2013 och är nu 10 procent

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.
Balanserad vinst  62,4 mnkr  
Årets resultat  5,5 mnkr  
Tillgängliga vinstmedel 67,9 mnkr  

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår:
att i ny räkning överförs  67,9 mnkr

År  2017 2016

Nettoomsättning (mnkr) 136,5 132,3
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 7,9 4,4
Res. i % av nettoomsättningen 5,8 3,3
S:a eget kapital (mnkr)  89,5 81,9
Balansomslutning (mnkr) 946,8 939,7
Låneskulder totalt (mnkr) 815,7 815,7
Soliditet (%) 10,0 9,2
Antal bostäder 1 604 1 604

FLERÅRSÖVERSIKT
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AB Strömstads Badanstalt
Styrelseordförande Erland Lundqvist
VD Erland Lundqvist

Allmänt om verksamheten
Bolaget har till uppgift att skapa möjligheter till bad- friskvård- och 
folkhälsoarbete.

Affärsidé
Strömstads badanstalt är en modern bad- och friskvårdsanläggning 
för alla åldrar med uppdraget att främja simkunnighet, rekreation 
friskvård och folkhälsa.
Bad och friskvårdsverksamheten ska upplevas som en varm och po-
sitiv mötesplats där kunderna har högsta prioritet och alltid är nöjda 
med det som erbjuds i form av utbud och kvalité. 

Mål
Att	vara	Strömstadsbornas	viktigaste	aktör	för	att	erbjuda	friskvård	
till	alla	åldrar.	
• Särskilt focus på de grupper som inte är med i idrottsföreningar
 samt riktade aktiviteter för stärkt folkhälsa.                             
• Erbjuda riktade träning och friskvårdsinsatser till föreningars
 behov.
• Moderna träningsredskap och attraktiva lokaler som inbjuder till
 funktionell träning och trivsel.
• Träningsmetoder och aktiviteter förnyas och utvecklas utifrån 
 kundernas behov samt hög medvetenhet av aktuella tränings-
 metoder.
• Hög servicegrad och professionellt samt varmt bemötande av
 kunder är viktigaste framgångsfaktor.
• Måltal för antalet besökande är > 70 000 per år
• Träningsaktiviteter för grupper erbjuds även utanför de egna 
 lokalerna.
Att	erbjuda	bad	och	simundervisning	till	boende	och	besökare	
i	Strömstad. 
• Samtliga barn i årskurs 5 ska vara simkunniga
• Bad och simbassängen ska tillgodose såväl badande i alla åldrar 
 samt simträningsmöjlighet för allmänhet och simförening. 
 Måltal för antalet badande är > än 50 000 besökare per år.
• Kallbadhuset är ett viktigt varumärke för kurortsströmstad och ska
 aktivt bidraga till bad och friskvårsverksamheter för boende och 
 besökare i Strömstad. Gruppträning och gemensamhetsaktiviteter  
 anordnas i anslutning till kallbadhuset i första hand under 
 sommarmånaderna. 
 

 Måltal för antalet besökare är > 10 000 och antalet grupp-
 träningar > 50 per säsong.

Att tillsammans med kommunledningen, kommunala verksam-
heter, föreningar och företag skapa en väl fungerande service- och 
utvecklingsorganisation för långsiktig verksamhetsdrift i kultur och 
fritidslokaler.

Måluppfyllelse
Bolaget är i ekonomisk balans och har anpassat personalstyrkan till 
behov och verksamhetsuppdrag. Antalet medlemmar och besökare 
har minskat marginellt under året främst med anledning av ökad 
konkurrens på marknaden. I slutet av verksamhetsåret och inled-
ningen av 2018 har en viss återhämtning av medlemsantalet
skett vilket ger förhoppning om att en negativ trend har brutits.
I det övergripande uppdraget att bedriva bad-, sim och friskvård-
verksamhet samt att bolaget ska främja simkunnighet, rekreation 
och friskvård har verksamhetsåret uppfyllt målen. Även uppdraget 
med att boka och ge service i aktivitetshallen och gymnastiksalar 
har genomförts enligt uppdrag.

Väsentliga	händelser	under	och	efter	räkenskapsåret
Under 2018 har ett utredningsarbete genomförts kring framtida 
organisation för att skapa en väl fungerande service- och ut-
vecklingsorganisation för långsiktig verksamhetsdrift i kultur och 
fritidslokaler. 
Strömstads Badanstalt har fått kommunledningens uppdrag att 
starta upp och genomföra detta uppdrag med början 2018.
Beslut har tagits kring renovering av simbassängen och funktioner 
kring vatten och luftrening av densamma.

Utsikter	för	framtiden
Strömstads Badanstalt kommer under år 2018 sträva att bibehålla 
den höga kvalitén och samtidigt utveckla nuvarande och nya verk-
samhetsområden genom att samarbete med lokala aktörer och 
koncernen Strömstads kommun. Vissa servicefunktioner som HR, 
löner, IT och ekonomi kommer att utföras i samverkan med kon-
cernens kompetenser då Strömstads Badanstalt inte avser bygga 
egna kompetenser inom dessa områden. Under 2018 kommer 
det nya driftuppdraget och renoveringen av bassängen att kräva 
högt fokus i verksamheten. För bad och friskvårdsverksamheten är 
det viktigt att kunna erbjuda medlemmar och övriga kunder hög 
service under renoveringsarbetet av bassängen.

Personalen och styrelsen ser fram emot både renoveringen och 
nya verksamhetsuppdraget som ger möjligheter till att utveckla 
både verksamheten och bolaget.

Årets resultat
Årets resultat är ett överskott med 0,2 mnkr.

Vinstdisposition
Medel att disponera
Balanserat resultat 0,0 mnkr  
Årets resultat  0,2 mnkr  

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning  0,2 mnkr

År  2017 2016

Nettoomsättning (mnkr) 8,5 11,1
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 0,2 1,8
Soliditet (%) 20,0 7,8

FLERÅRSÖVERSIKT
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AB Strömstadslokaler
Styrelseordförande Peter Heie
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads Kommun helägt bolag. 
Bolagets verksamhet består i huvudsak i att främja Strömstads Kommuns 
försörjning av fastigheter och lokaler för dess skol- och förvaltningsverk-
samhet. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi. Den förvaltade ytan 
utgör:

Skollokaler 45 017 kvm
Idrotts- och fritidslokaler 10 823 kvm
Kontorslokaler 5 988 kvm
Övriga lokaler 14 948 kvm
  76 776 kvm

Affärsidé
AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak fastighe-
ter med lokaler för Strömstads Kommuns verksamheter. Förvaltningen 
skall ske i sådan form och med en service- och kvalitetsnivå som Ström-
stads Kommun efterfrågar till en för Strömstads Kommun acceptabel 
hyresnivå. 

Mål
De viktigaste målen för bolaget har under året varit att:
• Aktivt arbeta med och tillgodose kundens behov av 
 verksamhetslokaler
• Utveckla bolagets ekonomiska ställning
• Utveckla bolagets kvalitets- och miljöarbete

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen har varit god förutom det ekonomiska resultatet som 
avviker mot budgeterat resultat på grund av förtidsinlösen av räntederi-
vat, samt köpet av AB Prästmekanikern som belastar resultatet med cirka 
1,1 mnkr i och med ökade avskrivningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året förvärvades AB Prästmekanikern med fastigheten Mekanikern 
1 som en strategisk resurs för kommunens lokalbehov. Bolaget har fusio-
nerats med moderbolaget under året. Fastigheten är på cirka 5 000 kvm 
med en byggrätt på ytterligare cirka 6 000 kvm. Ett antal lokalutredningar 
har under året genomförts för kommunens lokalbehov och omflyttningar 
pågår i lokalbeståndet där fastigheten Mekanikern 1 är en viktig del i det 
pågående arbetet. 

Ytterligare en fastighet, Nygatan 3 förvärvades under året. Fastigheten 
ligger i direkt anslutning till Odelsbergskolan och kommer att används 
till förskole-/fritidslokal. Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott för 
köpet om 3,5 mnkr. Under året har byggnationen av förskoleavdelningar 
i Näsinge färdigställts. Badhusfastighetens simbassäng har fortsatt att 
belastas med extra kostnader på grund av de stora underhållsbehoven i 
avvaktan på beslut om en större renovering. Ombyggnation av fastighe-
ten Skagerack till ett Kulturhus har pågått under året och beräknas vara 
klart i början av 2018. Skolfartyget M/S Viksten har under året sålts med 
en realisationsvinst om cirka 1,2 mnkr. En Multiarena för utomhusakti-
viteter har uppförts på skolgården till Strömstiernaskolan och invigdes i 
december 2017.  

Hyror
Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads Kommun hade en hyres-
höjning om 2,0 procent under år 2018. Övriga hyror följer sedvanlig 
reglering enligt KPI.

Utsikter	för	framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning känsligt för 
uppkomna vakanser. Under 2018 bedöms dock risken för vakanser som 
liten i och med att lokalefterfrågan på orten är stor under en överskådlig 
framtid. 

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 1,9 mnkr. Årets resultat 
efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 0,4 mnkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst 44,0 mnkr 
Årets resultat 0,4 mnkr 
Tillgängliga vinstmedel 44,4 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att 
i ny räkning överföres 44,4 mnkr 

År  2017 2016

Nettoomsättning (mnkr) 70,7 66,9
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 1,9 3,2
Resultat i % av nettoomsättningen 2,8 4,8
Balansomslutning (mnkr) 441,5 392,5
Soliditet (%) 11,2 11,4

FLERÅRSJÄMNFÖRELSE



48

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggen (556078-2798) 
helägt bolag. Bolagets verksamhet består av att bedriva parkeringsrö-
relse med moderbolagets garage- och parkeringsplatser

Affärsidé
Att hyra ut garage- och parkeringsplatser som är förhyrda av AB 
Strömstadsbyggen.

Årets resultat
Årets resultat efter skatt uppgår till 0 mnkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
 Balanserad vinst  1,3 mnkr
 Årets resultat     0 mnkr
 Tillgängliga vinstmedel    1,3 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att 
i ny räkning överföres  1,3 mnkr

AB Strömstadsgaragen
Styrelseordförande Anders Olsson
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB strömstaNET är ett av AB Strömstadsbyggen helägt bolag.

Affärsidé
Att uppföra och förvalta stadsnät. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget uppvisar ett bra resultat vilket är tillfredsställande då 
investeringsnivån har varit hög. StrömstaNETs mål om 2 500 kunder 
som sattes vid bolagets start 2011 har höjts till 5 000 och antalet 
kunder uppgår nu till cirka 4 500 kunder vid årsskiftet. Bolaget 
stödjer de lokala fiberföreningarna i Strömstad med nodpunkter 
och kompetens kring fibernäten. Under året kunde Södra Ström-
stadsfiberförening driftsätta sitt nät för cirka 200 medlemmar efter 
ett stort engagemang i föreningen. Föreningen är den största i Bo-
huslän med cirka 900 medlemmar där resterande 700 medlemmar 
planeras att anslutas under 2018. Bolaget har under året startat 
byggnationerna av fibernätet på Rossö efter en förfrågan från den 
lokala fiberföreningen. 
I centrum närmar sig småhusutbyggnaden cirka 98 procent och 
endast några mindre områden återstår. 
Ett förslag om en radiolänkanslutning till Kosteröarna har arbetats 
fram under året och AB Strömstadsbyggens lägenheter och kommu-
nens lokaler på Nord- och Sydkoster anslöts i december 2017.

Utsikter	för	framtiden
Bolaget är i ett uppbyggnadsskede och har goda möjligheter att 
utveckla verksamheten i och med den digitalisering som pågår i 
samhället. En anslutning till Västgötaringen planeras under början 
av 2018 och ett utvecklat samarbete med gränskommunerna på 
den norska sidan där en samförläggning av en sjökabel skulle skapa 
förutsättningar för en redundans över nationsgränsen.

Årets resultat
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,9 mnkr. Årets 
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,5 mnkr.

Vinstdisposition
Styrelsen har lämnat förslag till disposition av vinst/
behandling av förlust
 Balanserad vinst  5,2 mnkr  
 Årets resultat  0,5 mnkr
 Tillgängliga vinstmedel  5,7 mnkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen balanseras i ny räkning.

AB strömstaNET
Styrelseordförande Anders Olsson
VD Göran Wallo

År  2017 2016

Nettoomsättning (mnkr) 7,4 6,5
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 0,9 1,0
Soliditet (%) 6,0 5,3

År  2017 2016

Nettoomsättning (mnkr) 2,8 2,8
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 0 0
Soliditet (%) 11,1 13,1

FLERÅRSÖVERSIKT

FLERÅRSÖVERSIKT



49

  Koncernen Kommunen Budget

  Koncernen Kommunen Budget

Not

Not

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter 1 371,4 381,5 283,4 291,7 282,8
varav jämförelsestörande poster 3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -922,4 -950,9 -925,0 -956,1 -950,3
varav jämförelsestörande poster 3 -3,2 0,0 -3,2 0,0 0,0
Avskrivningar/nedskrivningar 4 -72,7 -75,1 -29,9 -30,4 -29,4
Verksamhetens	nettokostnader	 	 -623,8	 -644,5	 -671,5	 -694,8	 -696,9
Skatteintäkter 5 497,2 524,6 497,2 524,6 518,6
Kommunalekonomisk utjämning 6 191,9 198,4 191,9 198,4 192,7
Finansnetto 7 -20,9 -34,8 20,0 4,4 2,6
varav jämförelsestörande poster 3 15,2 0,7 15,2 0,7 0,0
Resultat	före	extraordinära	poster	 	 44,4	 43,7	 37,6	 32,7	 17,0
Bokslutsdispositioner  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt  -2,3 -3,5 0,0 0,0 0,0
Årets	resultat	 8	 42,1	 40,1	 37,6	 32,7	 17,0

Belopp i mnkr

LÖPANDE VERKSAMHET      
Årets	resultat	 	 42,1	 40,1	 37,6	 32,7	 17,0
Skattekostnad  2,3 3,5 0,0 0,0 0,0
Justering för avskrivningar och nedskrivningar  72,7 75,0 29,9 30,4 29,4
Justering för realisationsvinst/-förlust 9   -16,1 -0,2 0,0
Justering för förändring pensionsavsättning  7,8 4,0 7,8 4,0 4,5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -11,4 -3,6 4,6 0,0 0,0
Medel fr verksamh före förändr rörelsekap  113,4 119,1 63,9 66,9 50,9
Ökn(-)/minskn(+) förråd  0,3 0,0 0,1 0,0 0,0
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet  -1,6 -9,3 -1,6 -9,3 0,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar  -23,7 -8,7 -23,3 -3,4 -3,3
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder  25,8 59,3 32,6 75,2 -15,0
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 114,3	 160,5	 71,7	 129,5	 32,6
INVESTERINGAR      
Inköp av materiella tillgångar  -161,8 -219,9 -82,3 -141,8 -203,0
Avyttrade materiella tillgångar  0,9 2,4 0,9 0,9 0,0
Inköp av finansiella tillgångar  -59,3 -7,6 -59,3 -7,6 0,0
Avyttrade finansiella tillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktieägartillskott  3,7 5,6 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 -216,5	 -219,6	 -140,8	 -148,6	 -203,0
FINANSIERING      
Utökat utnyttjande kontokredit*)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskat utnyttjande kontokredit  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återbetald utlåning  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristig upplåning  35,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Amortering  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder  12,7 20,0 12,7 20,0 198,0
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 47,7	 60,0	 12,7	 20,0	 198,0
Årets	kassaflöde	 	 -54,6	 0,9	 -56,4	 0,9	 27,6
Likvida medel vid årets början  85,4 30,8 72,2 15,8 -30,0
Likvida medel vid årets slut  30,8 31,7 15,8 16,7 -2,4

Resultaträkning

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Materiella	anläggningstillgångar: 10      
Mark, byggnader o tekniska anläggn  1 805,6 1 941,0 486,5 581,4 0,0
Maskiner och inventarier  43,9 55,0 41,4 52,5 0,0
Pågående arbeten  40,0 38,5 8,5 14,0 0,0
Summa	materiella	anläggningstillgångar:	 	 1	889,5	 2	034,5	 536,4	 647,8	 765,5

Finansiella	anläggningstillgångar: 11      
Aktier, andelar, bostadsrätter  11,8 11,9 51,5 57,1 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar  1,9 1,9 1,9 1,9 0,0
Summa	finansiella	anläggningstillgångar:	 	 13,7	 13,8	 53,4	 59,0	 52,4
Summa anläggningstillgångar  1 903,2 2 048,3 589,8 706,8 817,9

Omsättningstillgångar       
Förråd 12 2,1 2,2 1,6 1,6 0,0
Exploateringsverksamhet 13 59,2 68,5 59,2 68,5 0,0
Kortfristiga fordringar 14 93,2 98,6 79,8 83,2 120,0
Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 15 103,9 105,2 103,9 105,2 100,5
Kortfristiga placeringar 16 70,0 70,0 70,0 70,0 77,0
Kassa och bank 17 30,8 31,7 15,8 16,7 -2,4
Summa omsättningstillgångar  359,2 376,2 330,2 345,2 295,1
Summa	tillgångar	 	 2	262,4	 2	424,5	 920,0	 1	052,0	 1	113,0
Eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 	 	 	 	 	 	
Eget kapital  18 601,6 641,2 505,9 538,5 515,8
därav årets resultat  42,1 40,1 37,6 32,7 17,0

Avsättningar       
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 19 67,0 71,0 67,0 71,0 69,2
Uppskjuten skatt 20 17,7 18,9 0,0 0,0 0,0
Övriga avsättningar  0,1 1,1 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar  84,8 91,0 67,0 71,0 69,2
Skulder       
Långfristiga skulder 21 1 343,0 1 403,0 123,3 143,3 328,0
Kortfristiga skulder 22 233,0 289,2 223,8 299,2 200,0
Summa skulder  1 576,0 1 692,2 347,1 442,5 528,0
Summa	eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 	 2	262,4	 2	424,5	 920,0	 1	052,0	 1	113,0

Ansvarsförbindelser       
Pensionsförpliktelser 23 247,2 248,6 247,2 248,6 242,1
Borgensförbindelser 24 0,6 5,5 1 219,9 1 264,8 0,0

Soliditet enligt balansräkning  26,6% 26,4% 55,0% 51,2% 46,3%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser  15,7% 16,2% 28,1% 27,6% 24,6%

  Koncernen Kommunen Budget

Not 2016 20162017 2017 2017

Balansräkning
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Försäljningsintäkter 16,6 16,2 5,9 7,8
Gransknings- och tillsynsavgifter 6,8 6,4 6,8 6,4
Konsumtionsavgifter 68,9 75,9 81,3 89,0
Parkeringsavgifter 7,5 6,4 7,0 6,2
Hamnavgifter 30,1 31,2 30,1 31,2
Daghemsavgifter 10,4 11,3 10,4 11,3
Äldreomsorgsavgifter 10,7 11,0 10,7 11,0
Felparkeringsavgifter 0,5 0,5 0,5 0,5
Bidrag 74,1 79,9 74,1 79,9
Försäljning av verksamhet 14,7 12,4 14,7 12,4 
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent 5,9 5,9 5,9 5,9
Projektintäkter 4,8 7,0 4,8 7,0
Hyresintäkter 135,0 138,9 16,9 19,8
Övriga intäkter -8,5 -11,1 20,5 13,7
Överfört taxekollektivens resultat till balansräkning -6,2 -10,5 -6,2 -10,5
Summa	 371,4	 381,5	 283,4	 291,7

Verksamhetens intäkter    
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter 0,9 0,9 0,9 0,9
Verksamhetens kostnader 
Renovering Stadshuset 3,2 0,0 3,2 0,0
Finansnetto    
Realisationsvinst Öhman fonder 15,2 0,7 15,2 0,7

  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen
2016 2016Not 1 Verksamhetens intäkter Not 3 Jämförelsestörande poster2017 20172016 20162017

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension 580,9 605,5 553,6 578,4
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension 7,5 3,0 7,5 3,0
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension 28,3 33,2 26,0 30,8
Personalsociala avgifter 4,4 5,7 4,4 5,7
Arvode förtroendevalda 4,3 4,8 4,3 4,8
Pensionsutbetalningar till pensionärer 13,3 11,1 13,3 11,1
Lokalhyror 0,6 -2,2 86,5 91,6
Övriga lokalkostnader 82,3 85,3 14,6 14,5
Hyra och leasing av anläggningstillgångar 4,7 2,9 4,7 2,9
Transfereringar och bidrag 19,9 20,6 19,9 20,6
Köp av verksamhet 58,4 57,9 58,4 57,9
Konsulttjänster 8,1 6,4 15,2 14,1
Diverse främmande tjänster 21,2 19,4 21,2 19,4
Tele- och datakommunikation, porto 3,4 3,4 3,4 3,4
Hotell- och resekostnader, transporter 19,0 19,2 19,0 19,2
Material 42,8 43,5 42,8 43,5
Projektkostnader 5,5 8,2 5,5 8,2
Entreprenader 12,9 9,6 12,9 9,6
Övriga kostnader 4,9 13,3 11,8 17,2
Summa	 922,4	 950,9	 925,0	 956,1
     Specifikation	av	leasingkostnader	samt	hyreskostnader

Not 2 Verksamhetens kostnader 2016 2017 2016 2017

2016 2017 2016 2017
Förfall inom 1 år Förfall mellan 1 o 5 år

2017

Fastigheter och anläggningar 60,7 65,0 18,9 21,2
Maskiner och inventarier 10,5 10,1 9,5 9,2
Nedskrivning av anläggn.tillgång 1,6 0,0 1,6 0,0
Summa	 72,7	 75,1	 29,9	 30,4

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar

Egna skatteintäkter 499,3 526,6 499,3 526,6
Slutavräkning föregående år, korrigering 0,5 0,7 0,5 0,7
Slutavräkning innevarande år, preliminär  -2,6 -2,7 -2,6 -2,7
Summa	 497,2	 524,6	 497,2	 524,6

Inkomstutjämning 167,3 175,2 167,3 175,2
Kostnadsutjämning -23,1 -24,4 -23,1 -24,4
LSS-utjämning -8,8 -8,7 -8,8 -8,7
Strukturbidrag 10,1 10,2 10,1 10,2
Regleringsavgift -0,4 -0,1 -0,4 -0,1
Generella bidrag från staten 15,1 11,8 15,1 11,8
Kommunal fastighetsavgift 31,8 34,4 31,8 34,4
Summa	 191,9	 198,4	 191,9	 198,4

Not	6	Generella	statsbidrag,	utjämning,	fastighetsavgift

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015-2016   13,5 0,0
Intäktsförts 2015   -1,0 0,0
Intäktsförts 2016   -12,4 0,0
Summa	 	 	 0,0	 0,0

Leasingavtal transportmedel 3,6 3,4 12,4 11,6
Leasingavtal maskiner och inventarier 1,4 0,0 5,7 4,9
Lokalhyror 72,9 76,7 364,5 383,6

Specifikation	till	generella	bidrag	från	staten:

2016 2017 2016 2017

Not	5	Skatteintäkter 2016 2017 2016 2017

2016 2017 2016 2017

2016 2017

Noter

Ekonomisk redovisning
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MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 171,0 190,8 35,8 35,8
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 19,8 26,8 0,0 0,0
Försäljning och utrangering 0,0 -0,3 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 190,8 217,3 35,8 35,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -17,9 -21,8 -1,6 -1,6
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -3,8 -4,3 -0,1 -0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -21,8 -26,1 -1,6 -1,7

MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde 169,0	 191,2	 34,1	 34,0

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 264,1 2 425,4 601,4 689,7
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 170,8 187,7 92,5 114,9
Investeringsbidrag 0,0 -9,4 0,0 0,0
Försäljning och utrangering -9,5 -3,3 -4,3 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 425,4 2 600,4 689,7 804,6

Ingående ackumulerade avskrivningar -711,4 -762,6 -222,9 -237,3
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr -21,6 -28,6 3,4 0,0
Årets avskrivningar -55,8 -59,5 -17,8 -19,9
Utgående ackumulerade avskrivningar -788,8 -850,6 -237,3 -257,2

BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde 1 636,6 1 749,7 452,4 547,3

MASKINER  OCH INVENTARIER     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 256,3 266,4 231,0 240,4
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 14,6 22,5 13,5 21,4
Försäljning och utrangering -4,5 -4,8 -4,1 -0,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 266,4 284,1 240,4 261,1

Ingående ackumulerade avskrivningar -214,8 -222,5 -191,7 -198,9
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 3,6 4,7 3,2 0,6
Årets avskrivningar -11,4 -11,3 -10,4 -10,4
Utgående ackumulerade avskrivningar -222,5 -229,1 -198,9 -208,7

MASK O INV Utgående bokfört värde 43,9 55,0 41,4 52,5

PÅGÅENDE ARBETEN     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 79,2 40,0 32,1 8,5
Nyanskaffningar under året 156,6 197,6 82,3 141,3
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier -195,8 -199,7 -105,9 -136,3
PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde 40,0 38,5 8,5 14,0
Summa	 1	889,5	 2	034,5	 536,4	 647,8
 

Finansiella intäkter    
Utdelning på aktier och andelar 1,7 1,7 1,7 1,7
Utdelning värdepapper 0,3 1,3 0,3 1,3
Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntor på likvida medel 0,1 0,2 0,0 0,1
Realisationsvinster/förlust omsättningstillgångar 15,2 -0,7 15,2 -0,7
Övriga finansiella intäkter 3,6 3,6 3,6 3,6
Summa 20,9 6,1 20,8 6,0
Finansiella kostnader    
Räntekostnader och liknande poster 41,0 39,3 0,0 0,0
Bankkostnader 0,5 0,4 0,5 0,4
Ränta på intjänade pensionsförmåner 0,3 1,2 0,3 1,2
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 41,8 40,9 0,8 1,6

Avstämning av balanskravet:    
Årets resultat enligt resultaträkningen   37,6 32,7
Avgår: samtliga realisationsvinster   -0,9 -0,9
Avgår: förändrad diskonteringsränta pensionsskuld   0,0 0,0
Årets	balanskravresultat	 	 	 36,7	 31,8

  Koncernen Kommunen  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen

Not	10	Materiella	anläggningstillgångarNot	7	Finansnetto

Not 8 Årets resultat 2016

2016Not	9	Justering	övr,	ej	likviditetspåverkande	poster 2017 2016

2016 2017 2016 2017

2017

2017

Justering för realisationsvinst/-förlust -16,1 -0,2 -16,1 -0,2
Uppskrivning andelar Kommuninvest 4,6 0,0 4,6 0,0
Summa	 -11,4	 -0,2	 -11,4	 -0,2

2016 2017 2016 2017

Noter

Ekonomisk redovisning



52

Noter

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 22,4 38,1 22,4 38,1
Nyanskaffning 0,4 4,5 0,4 4,5
Försäljning/realiserad vinst 15,2 0,0 15,2 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 38,1 42,6 38,1 42,6

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa	 38,1	 42,6	 38,1	 42,6

Aktier:     
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 2,4 2,4
AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 13,0 15,0
AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 22,0 25,6
AB Strömstadsgaragen  0,0 0,0 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0 2,7 2,7
SKL Inera AB  0,0 0,0 0,0 0,0
Andelar:    
Kommuninvest ekonomisk förening 11,8 11,9 11,4 11,4
Förlagslån Kommuninvest 1,9 1,9 1,9 1,9
Långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa	 13,7	 13,8	 53,4	 59,0
*) aktieägartillskott har under året utbetalats till AB Strömstadsbyggen med 2 Mkr 
    samt 1,7 Mkr till AB Strömstads Badanstalt. 

  Koncernen Kommunen  Koncernen Kommunen

20162016 Not	15	Aktieportfölj	(placerade	pensionsmedel)Not	11	Aktier,	adelar,	bostadsrätter	m.m. 20172017 20162016 20172017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 65,2 65,8 65,2 65,8
Nyanskaffning 0,6 1,5 0,6 1,5
Försäljning 0,0 -4,0 0,0 -4,0
Försäljning/realiserad förlust 0,0 -0,7 0,0 -0,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 65,8 62,6 65,8 62,6

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa	 65,8	 62,6	 65,8	 62,6

Förrådslagt material 1,7 1,9 1,4 1,5
Bränslelager 0,4 0,3 0,2 0,1
Summa	 2,1	 2,2	 1,6	 1,6

2016

Not	15	Ränteportfölj	(placerade	pensionsmedel)

Not 12 Förråd 2017 2016

2016 2017 2016 2017

2017

Fondinnehav 70,0 70,0 70,0 70,0
Summa	 70,0	 70,0	 70,0	 70,0

Not	16	Kortfristig	placering

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 65,3 81,0 50,3 66,0
 varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto   20,4 34,6
 varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto   4,5 19,2
 varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto   1,7 1,0
 varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto   0,1 0,2
 varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto   21,4 9,6
  varav öronmärkt för strategiska åtgärder   5,9 5,9
  varav öronmärkt för investeringsfond   8,0 8,0
Plusgiro -34,5 -49,3 -34,5 -49,3
Summa	 30,8	 31,7	 15,8	 16,7

Not 17 Kassa och bank

Exploatering Myren             0,3 0,3 0,3 0,3
Exploatering Canningområdet    12,5 16,6 12,5 16,6
Exploatering Mällbyhöjd        2,6 2,6 2,6 2,6
Exploatering DP Hålkedalen hamn/Hålkedalen 1:27 2,3 6,3 2,3 6,3
Exploatering Bojar/Grandalen           0,5 0,5 0,5 0,5
Exploatering Monelid/Seläter   0,9 0,9 0,9 0,9
Exploatering Skee syd DP/Bastekärr1:18 38,1 38,1 38,1 38,1
Exploatering Laholmen 0,4 0,4 0,4 0,4
Exploatering Brovallen 0,8 0,8 0,8 0,8
Exploatering G:a Hällestrandsvägen 0,0 0,4 0,0 0,4
Övriga exploateringsprojekt 0,7 1,5 0,7 1,5
Summa	 59,2	 68,5	 59,2	 68,5

Not	13	Exploateringsverksamhet 2016 2017 2016 2017

Konsumtionsavgifter 0,4 5,0 0,4 5,0
Barnomsorgsavgifter 0,3 0,3 0,3 0,3
Äldreomsorgsavgifter 0,6 0,7 0,6 0,7
Fakturering övrig 16,6 15,6 10,0 13,4
Momsfordran 7,7 9,1 7,7 9,1
Fordringar på staten 42,6 35,3 42,6 35,3
Projektmedel 1,1 1,0 1,1 1,0
Förutbetalda hyror januari 3,4 3,4 3,4 3,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt 19,1 23,1 13,7 15,0
Resultatfond Fjärrvärme 0,1 0,0 0,1 0,0
Övrigt 1,4 5,1 0,0 0,0
Summa	 93,2	 98,6	 79,8	 83,2

Not	14	Kortfristiga	fordringar 2016 2017 2016 2017

2016 2017 2016 2017
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AB Strömstadsbyggen koncern 9,7 10,3 
AB Strömstadslokaler 8,0 8,7 
Summa	 17,7	 18,9	

Borgen AB Strömstadsbyggen  0,0 0,0 815,7 815,7
Borgen AB Strömstadslokaler  0,0 0,0 324,0 364,0
Borgen AB Strömstanet 0,0 0,0 80,0 80,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem 0,1 0,0 0,0 0,0
Övriga borgensförbindelser 0,5 5,5 0,1 5,1
Summa	 0,6	 5,5	 1	219,9	 1	264,8

Skulder till kreditinstitut m.m 1 219,7 1 259,7 0,0 0,0
Utnyttjad kontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet 75,5 86,6 75,5 86,6
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme 4,2 4,0 4,2 4,0
Förutbetalda gatukostnadsersättningar 16,4 16,3 16,4 16,3
Förutbetalda investeringsbidrag 7,0 6,6 7,0 6,6
Investeringsfond VA 8,2 16,7 8,2 16,7
Investeringsfond förråd/eko 4,6 4,1 4,6 4,1
Investeringsfond Avfall 7,4 9,0 7,4 9,0
Summa		 1	343,0	 1	403,0	 123,3	 143,3

Leverantörsskulder 50,7 71,0 36,6 53,7
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter 33,5 33,5 31,7 31,6
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension 20,7 21,9 20,7 21,9
Upplupna sociala avgifter 18,3 18,2 17,6 17,8
Skattekontoavräkning 22,8 26,5 21,2 24,7
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter 6,0 7,8 2,6 4,6
Projektbidrag 41,7 73,0 41,7 73,0
Resultatfond fjärrvärme 0,0 0,3 0,0 0,3
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 0,0 0,0 20,4 34,6
Strömstadslokaler, del i koncernkonto 0,0 0,0 4,5 19,2
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,0 0,0 1,7 1,0
Strömstanet, del i koncernkonto 0,0 0,0 21,4 9,6
Strömstadsgaragen del i koncernkonto 0,0 0,0 0,1 0,2
Förutbetalda intäkter, övrigt 8,5 8,4 0,1 3,4
Upplupna kostnader, övrigt 27,6 27,5 1,6 3,3
Resultatfond taxekollektiven 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 3,2 1,3 1,7 0,2
Summa	 233,0	 289,2	 223,8	 299,2

Not	20	Uppskjuten	skatt

Not	21	Långfristiga	skulder

Not	22	Kortfristiga	skulder

Noter Noter

Ingående avsättning 59,2 67,0 59,2 67,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 1,0 0,2 1,0
Nyintjänad pension 7,8 4,1 7,8 4,1
Pensionsutbetalningar -1,5 -2,0 -1,5 -2,0
Förändring av löneskatt 1,5 0,8 1,5 0,8
Övrigt -0,2 0,1 -0,2 0,1
Utgående	avsättning	 67,0	 71,0	 67,0	 71,0
 - varav arbetstagare 13,1 18,7 13,1 18,7
 - varav pensionstagare 29,0 29,1 29,0 29,1
 - varav avgångna 9,0 7,3 9,0 7,3
 - varav garanti- och visstidspensioner 2,8 1,9 2,8 1,9
 - varav löneskatt 13,1 13,9 13,1 13,9
Utredningsgrad (tidigare aktualiseringsgrad) är för 2017 97 %.

Måttet omfattar numera bland annat även anställningar från 1998.    
 

Ingående ansvarsförbindelse 255,2 247,2 255,2 247,2
Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,2 5,1 2,2 5,1
Nyintjänad pension 2,1 4,9 2,1 4,9
Penionsutbetalningar -8,2 -9,1 -8,2 -9,1
Förändring av löneskatten -1,6 0,3 -1,6 0,3
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 1,2 0,0 1,2
Övrigt -2,5 -1,0 -2,5 -1,0
Utgående	ansvarsförbindelse	 247,2	 248,6	 247,2	 248,6

  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen

Not	19	Avsättningar

Not 23 Pensionsförpliktelser

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

2016 2017 2016 2017

2016 2017 2016 2017

2016 2017 2016 2017

2016 2017 2016 2017

2015

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten 
av Strömstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick 
Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar 
till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 295 342 308 kronor 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 326 337 344 kronor.

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 554,5 601,6 463,6 505,9
Andel av avsättning periodiseringsfond 0,4 -0,6 0,0 0,0
Emission Kommuninvest 4,6 0,0 4,6 0,0
Årets resultat enligt resultaträkning 42,1 40,1 37,6 32,7
Summa	 601,6	 641,2	 505,9	 538,5

Specificering av eget kapital    
Anläggningskapital 475,4 554,2 399,5 492,5
Rörelsekapital 126,2 87,0 106,4 46,0
 varav pensionsfond 103,9 105,2 103,9 105,2
 varav öronmärkt för strategiska åtgärder* 5,9 5,9 5,9 5,9
 varav öronmärkt för investeringsfond** 8,0 8,0 8,0 8,0
Summa	 601,6	 641,2	 505,9	 538,5

*  Ingående balans (5,9 mnkr) avser tidigare års markförsäljning. **  Avser framtida investeringar

Not 18 Eget kapital

2016 2017 2016 2017Not 24 Ställda panter och borgensförbindelser
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Verksamhetens intäkter 269,8 263,4 253,5 283,4 291,7 
Verksamhetens kostnader -790,4 -841,6 -852,6 -925,0 -956,1 
Avskrivningar/nedskrivningar -30,9 -24,9 -27,3 -29,9 -30,4
Återbokn(+)/Nedskrivn(-) pensionsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens	nettokostnader	 -551,4	 -603,1	 -626,4	 -671,5	 -694,8
Skatteintäkter 440,6 458,1 482,1 497,2 524,6
Kommunal utjämning 141,8 154,0 155,2 191,9 198,4
Finansiella intäkter 7,0 4,6 4,3 20,8 6,0
Finansiella kostnader -4,2 -1,2 -0,8 -0,8 -1,6
Resultat	före	extraordinära	poster	 33,7	 12,5	 14,4	 37,6	 32,7
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets	resultat	kommunen	 33,7	 12,5	 14,4	 37,6	 32,7

Anläggningstillgångar 439,9 479,8 529,1 589,8 706,8
Omsättningstillgångar 299,5 343,9 295,7 330,2 344,8
Summa	tillgångar	 739,4	 823,7	 824,8	 920,0	 1	051,6
Eget kapital 436,7 449,2 463,6 505,9 538,5
Avsättningar 45,4 56,0 59,2 67,0 71,0
Långfristiga skulder 97,8 97,4 110,6 123,3 143,4
Kortfristiga skulder 159,5 221,1 191,3 223,8 298,8
Summa	EK,	avsättningar	och	skulder	 739,4	 823,7	 824,8	 920,0	 1	051,6

Årets resultat per invånare, kr 2 704 981 1 121 2 874 2 472
Årets resultat/skatter och bidrag, % 5,8 2,0 2,3 5,5 4,5
Nettokostnadsandel av skatter o statsbidr, % 94,7 98,5 98,3 97,5 96,1
Kassalikviditet, % 138 129 124 120 92
Nettoinvesteringar mnkr 36 63 59 82 141
Soliditet inkl pensionsförpl utom BR, % 21,6 21,8 25,3 28,1 27,6
Soliditet enligt balansräkning, % 59,1 54,5 56,2 55,0 51,2
Primärkommunal skattesats 21:91 21:91 21:91 21:91 21:91
Invånarantal 31 dec enligt SCB:s statistik 12 480 12 694 12 854 13 079 13 218

Korta fakta 5 års översikt

Ekonomisk redovisning
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper

Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningen regleras genom lagen om kommunal 
redovisning. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en förvaltnings-
berättelse, resultaträkning, balansräkning samt en kassaflödesanalys. 
För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investerings-
redovisning. Årsredovisningen ska även innehålla en sammanställd 
redovisning (koncernredovisning). Denna består av en sammanställd 
resultat- och balansräkning för kommunen samt de bolag i vilka kommu-
nen har ett betydande inflytande. Kommunen ska enligt den kommuna-
la redovisningslagen följa god redovisningssed avseende bokföring och 
redovisning. Kommunen följer i allt väsentligt lagen och rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper 
Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto redovisas 
som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande belopp har 
tagits upp som en kortfristig skuld. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter att 
tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar används den 
linjära metoden. Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar bok-
förs initialt som långfristig skuld och intäktsförs sedan successivt i takt 
med att avskrivningar sker för anläggningen. För befintliga investeringar 
tillämpas huvudsakligen följande avskrivningsperioder:

• Maskiner och inventarier 3, 5, 10 och 20 år

• Anläggningar för hamn/gator och vägar/vatten och renhållning 
 10, 15, 20, 33, 50 och 70 år

• Mark och konst – ingen avskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en nyttjan-
deperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp. 

Avsteg har gjorts från gällande lagstiftning då kommunen ännu inte 
börjat tillämpa komponentavskrivning fullt ut i enlighet med RKR 11.4. 
Komponentavskrivning har påbörjats för nya investeringar från 2013. 
Arbetet med införandet av komponentavskrivning för befintliga investe-
ringar har gjorts under 2016. Riktlinjer avseende komponentuppdelning 
har fastställts och komponentavskrivning kommer att utföras från och 
med 2018.

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. Pensionsrät-
tigheter intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindel-
se. Pensionsrättigheter intjänade från och med 1998 redovisas som 
avsättning i den mån de inte avser avgiftsbestämd ålderspension. Den 
avgiftsbestämda delen avseende 2016 har kostnadsförts och redovisas 
som kortfristig skuld.  Den årliga förändringen av pensionsavsättningen 
redovisas som verksamhetskostnad och de finansiella kostnaderna 
redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensions-
kostnader har belastats med särskild löneskatt.

Ackumulerade resultat samt årets resultat för VA- och avfallskollektiven 
har överförts till vardera investeringsfond och redovisas som långfristiga 
skulder i kommunens balansräkning. Fjärrvärmekollektivets resultat 
redovisas som fordran. Avfallskollektivet har sedan 2012 en investe-
ringsfond som avser två förrådsbyggnader på Återvinningscentralen. 

I rörelsekapitalet är 8 mnkr öronmärkt i en investeringsfond för framtida 
investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strategiska åtgärder.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell 
omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR 20. Portföljens förvaltning 
regleras av fullmäktige antaget reglemente KF2007-06-14/140. Samtliga 
placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet.

En uppskrivning av finansiell tillgång i balansräkningen har gjorts 
avseende årlig insats för åren 2013-2015 i Kommuninvest som bedöms 
ha bestående värde. Kapitalet redovisas i den perioden det avser (aug 
2016) och därmed ändras inte ingående eget kapital. Uppskrivningen 
har bokförts mot eget kapital och andelar.

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala koncernen 
Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre helägda koncernföre-
tag, AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads 
Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår två helägda bolag; 
Strömstadgaragen och Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med 
förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter 
intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital. Den sammanställda 
redovisningen grundas på preliminära bokslut för företagen. Interna 

mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna har i allt 
väsentligt eliminerats. 

Vid upprättande av koncernredovisningen tillämpas i första hand kom-
munens redovisningsprinciper.

AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar komponent-
avskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 2014 enligt BFNAR 
2012:1 (K3). AB Strömstadslokaler redovisar enligt K3 sedan 2016. AB 
Strömstad Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2008:1 (K2).

Ekonomisk redovisning
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Ord- och begreppsförklaring

Anläggningskapital Skillnaden mellan anläggningstillgångar
och långfristiga skulder plus avsättnin-

 gar. Utgör en del av det egna kapitalet. 

Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadig-
 varande bruk eller innehav, t ex fastig-
 heter, maskiner och inventarier. 

Ansvarsförbindelser Förpliktelser i form av borgensåtagan-
 den, pensionsskuld, ställda panter och

dylikt. Resultatet belastas om/när för-
 pliktelsen infrias.

Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggnings-
 tillgångars värde, ska spegla värde-
 minskningen.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst
sannolika till sin förekomst, men 
ovissa till belopp och infriandetidpunkt.
Detta gäller bland annat pensions-

 åtaganden.

Balanskrav Lagstadgat krav om att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid
bokslutstillfället. Här framgår hur kom-

 munen använt respektive anskaffat sitt
kapital.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder,
kommunens förmögenhet, dvs. tidigare
års ackumulerade överskott. Består av
rörelsekapital och anläggningskapital.

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella
kostnader.

Kassaflödesanalys Kassaflödet är skillnaden mellan in- och
utbetalningar. Kassaflödesanalysen
visar årets förändring av likvida medel,
totalt samt från respektive ordinarie

verksamhet, investeringsverksamheten
och finansieringsverksamheten.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar, utom förråd och
exploateringsverksamhet, i procent av
kortfristiga skulder. Visar betalnings-

 beredskap på kort sikt.

Kommunkoncernen Den kommunala förvaltningen och
kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning Avskrivningsmetod som används när
skillnaden i förbrukningen av en mate-

 riell anläggningstillgångs betydande
komponenter är väsentlig. Respektive
komponent skrivs av separat.

Koncernföretag En juridisk person där kommunen själv
eller med stöd av andra koncernföretag
har ett varaktigt och bestämmande eller
betydande inflytande som ger möjlighet
att påverka utformningen av koncern,
företagets verksamhet, mål och strate-

 gier etc. 

Kortfristiga	skulder	 Skulder och fordringar som har förfallo-
och fordringar dag mindre än ett år efter balansdagen.

Likvida medel Pengar på plusgiro, bank och andra
kortfristiga penningplaceringar.

Långfristiga	skulder	 Skulder och fordringar som har förfallo-
och fordringar dag senare än ett år efter balansdagen.

Nettoinvestering Investeringsutgifter minus investerings-
 bidrag.

Nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader, inklu-
 sive finansnettot, andel av skatteintäk-
 ter och utjämningsbidrag.

Omsättningstillgång	 Tillgång som på kort tid kan omsättas till
likvida medel och som inte är avsedda
för stadigvarande bruk, t ex likvida
medel, kortfristiga fordringar och för-

 råd.

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuvarande
och blivande pensionärer. Redovisas en-

 ligt den så kallade blandmodellen, som
innebär att skuld upparbetad till och med
1997 redovisas som en ansvarsför-

 bindelse utanför balansräkningen. 
Pensionsskuld upparbetad från och
med 1998 redovisas som en avsättning.

Periodisering Inkomster och utgifter hänförs till en 
bestämd redovisningsperiod enligt
bokföringsmässiga grunder. 

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. 

Semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna se-
 mesterdagar.

Soliditet Eget kapitals andel av det totala kapita-
 let. Visar långsiktig betalningsbered-
 skap.
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Revisionsberättelsen	för	år	2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit tillräcklig. Ur 
redogörelsen vill vi dock lyfta de brister som konstaterats i grundläggande granskning avseende 
tekniska nämnden som saknar en intern kontrollplan.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
som fullmäktige uppställt. Dock bedöms definitionen av god ekonomisk hushållning behöva 
tydliggöras. I årsredovisningen saknas en tillräckligt tydlig definition av god ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsmässigt perspektiv för att det ska vara möjligt för oss att bedöma om resultatet är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.



58

Revisionsberättelsen	för	år	2017,	fortsättning.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvars frihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017. Vi åberopar bifogad redogörelse.

Strömstad den Jj april 2018 

Ordförande 

tJ/~41 ~ ;,!_r/# /4/4st177 

Ulla-Britt Carlsson 

Bilaga: 

k,. ... !~ 
-1ngZ~ asson-

Vice ordförande 

Redogörelse för revisionen år 2017 

.---
/~fe< 
Lars Flodin 

r1 ~-~ec,:_ -
~ an Gabrielsson 
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Bilaga: Mål Nämnder
KOMMUNSTYRELSEN	|	SOCIALNÄMNDEN	|	BARN-	OCH	UTBILDNINGNÄMNDEN	|	MILJÖ-	OCH	BYGGNÄMNDEN	|	TEKNISKA	NÄMNDEN



60

Interna mål: Medarbetare

Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga	mål Nämndmål Styrtal/Måltal Status Måluppfyllelse

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

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 närmaste chef 
visar uppskattning för mina arbetsinsatser, 
min närmaste chef visar förtroende för 
mig som medarbetare, min närmaste chef 
ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete. STYRNING - jag är insatt i min arbets-
plats mål, min arbetsplats mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt, jag vet vad som 
förväntas av mig i mitt arbete.

HME 74
Motivation 75
Ledarskap 73
Styrning 74

Delmål 2018 
indextal 79

Bilaga: Mål Nämnder
KOMMUNSTYRELSEN

Interna mål: Processer

Långsiktiga	mål Nämndmål Styrtal/Måltal Status Måluppfyllelse

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

Kostnad affärs-
verksamhet, kr/inv

Kostnad egentlig 
verksamhet, kr/inv

Kostnad fritidsverk-
samhet, kr/inv

Kostnad förskola och 
skolbarnsomsorg, 
kr/inv
Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv

Kostnad infrastruktur, 
skydd mm, kr/inv

Kostnad kulturverk-
samhet, kr/inv

Kostnad politisk verk-
samhet, kr/inv

Kostnad särskilt riktade 
insatser, kr/inv

Kostnad utbildnings-
verksamhet, kr/inv

Kostnad äldre och funk-
tionsnedsatta, kr/inv

Kostnader IFO struktur-
kostnad

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kostnader som kom-
mungrupp eller lägre

Kommmungruppen:5253*
Strömstad: 7747*

Kommungrupp: 72173*        
Strömstad: 63364*

Kommungrupp: 1752*          
Strömstad: 851*

Kommungrupp: 7589*               
Strömstad: 8956*

Kommungrupp: 3193*           
Strömstad: 3192*

Kommungrupp: 6188*          
Strömstad: 6390*

Kommungrupp: 1398*           
Strömstad: 1304*

Kommungrupp: 1171*          
Strömstad: 657*

Kommungrupp: 7750*           
Strömstad: 4932*

Kommungrupp: 18557*         
Strömstad: 17651*

Kommungrupp: 24569*         
Strömstad: 19431*

Kostnad IFO 3192 kr/inv*; 
nettokostnadsavvikelse 
kommungrupp: 14,7%% 
Strömstad: 0,2%*

Strukturkost-
nader motsvarande 
rikssnitt/jämförbara 
kommuner med 
beaktande av 
nuläget *Offentlig 
statistik inhämtad 
gällande år 2016.

Hänsyn tas till kost-
nader med bäring 
på färjetrafiken 
när måltal sätts.                           
*Offentlig statistik 
inhämtad gällande 
år 2016.

Långsiktiga	mål Nämndmål Styrtal/Måltal Status Måluppfyllelse

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

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun

Andel medarbetare som 
har god kännedom om 
kommunens vision och mål

Andel/antal kärnprocesser 
som är kartlagda och 
vars rutinbeskrivningar är 
genomgångna

2017 50% 
2019 60%
2021 95%

2020 70%
2025 85%
2030 95%

2020 70%
2025 85%
2030 95%

2020 70%
2025 85%
2030 95%

2020 70%
2025 85%
2030 95%

2020 70%
2025 85%
2030 100%

2020 70%
2025 85%
2030 90%

2020 60%
2025 70%
2030 80%

2020 är det på 
plats
2025 infört i 
alla led

Medarbetarenkät 2016 (presen-
terades 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. 

Arbetet med dokumenthante-
ringsplaner prioriterats under 
2017 framför arbetet med 
processkartläggning. 
Under kommande år föreslås 
processkartläggning ske när 
förvaltningar och avdelningar 
upptäcker ett behov av att ef-
fektivisera och utveckla den 
aktuella processen, snarare än 
att måltalet utgörs av en fast 
procentandel.

Arbetet med dokumenthante-
ringsplaner prioriterats under 
2017 framför arbetet med 
processkartläggning. 

Arbetet med dokumenthante-
ringsplaner prioriterats under 
2017 framför arbetet med pro-
cesskartläggning. 

Medborgarundersökning 2016: 
82 % är nöjda med tillgänglig-
heten

Medborgarundersökning 2016: 
77 % är nöjda med tydligheten 
i kommunens information

Medborgarundersökning 
2016: 48 % är nöjda med 
möjligheten att påverka inom 
kommunens verksamheter.

Medborgarundersökning 2016: 
51 % är nöjda med möjligheten 
att påverka politiska beslut.

Under 2017 har en systematisk 
uppföljning genomförts av styrdo-
kument. Ny målstyrningsmodul 
infördes 2017 med syfte om effek-
tivare, kontinuerlig måluppföljning. 
Fortsatt utveckling kommer ske med 
uppföljning av kvalitetsmål under 
perioden fram till 2020 

Vision och mål är 
väl förankrade hos 
Strömstads kom-
muns medarbetare

Alla processer är 
kvalitetssäkrade

Invånarna har 
tillgång till tydlig 
information om 
kommunens verk-
samhet

Invånarna deltar 
i diskussionen 
om kommunens 
verksamhet och 
utveckling

Kommunen arbetar 
med systematiskt 
kvalitetsarbete

Andel/antal stödprocess-
er som är kartlagda och 
vars rutinbeskrivningar är 
genomgångna

Andel/antal styrprocesser 
som är kartlagda och 
vars rutinbeskrivningar är 
genomgångna

Andel invånare som är 
nöjda med tillgäng-
ligheten till kommunens 
information

Andel invånare som är 
nöjda med tydligheten i 
kommunens information

Andel invånare som är 
nöjda med möjligheten 
att påverka inom kom-
munens verksamheter

Andel invånare som är 
nöjda med möjligheten att 
påverka politiska beslut

Kommunen har en sam-
lad strategi och ett system 
för kontinuerligt kvalitets- 
och förbättringsarbete

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfylltUppfyllt
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Interna mål: Processer forts.

Långsiktiga	mål Nämndmål Styrtal/Måltal Status Måluppfyllelse

Kommunen arbetar 
aktivt med innova-
tion och förnyelse

Antal praktikplatser som 
kommunen erbjuder till 
studenter vid universitet/
högskola.

Andel invånare som får 
svar på sina frågor vid 
första kontakt med kom-
munen.

Andelen upphandlingar 
där Skatteverkets metod  
att förebygga skattebrott 
använts: godkänd F-skatt, 
momsregistrering, arbetsgi-
varregistrering, skatteskuld 
hos Kronofogden, redovi-
sade arbetsgivaravgifter för 
de tre senaste månaderna

Antal pågående utveck-
lingsprojekt med universi-
tet/högskola/FoU-verksam-
het kring process/tjänste/
verksamhetsutveckling

2017 100% 

2020 68 %
2025 75%
2030 80 %

2020 70
2025 75
2030 80

2020 plats 100 
2025 plats 70 
2030 plats 50

2020 1st
2025 2 st
2030 3 st

2017 - 2020: 
varje förvaltning 
tar årligen 
emot minst en 
praktikant eller 
ingår i minst 
ett gemensamt 
utvecklings-
projekt med 
en högskola/
universitet

Vid direktupphandlingar samt 
köp utanför avtal i förvaltningar-
na förekommer brister.

100% av upphandlingar vid 
ekonomiavdelningen

Strömstads kommun deltar inom 
Kommunakademin Väst och 
undersöker möjligheterna att delta 
i utvecklingsprojekt inom ramen 
för detta projekt. Dialog pågår 
om  högskoleförberedande kurs 
i Strömstad till högskolan Väst, 
Miljö- och byggförvaltningen har 
pågående dialog med högskolor 
i södra Sverige kring framtida 
samverkan med studenter som 
läser till ingenjörer. 

Kommunstyrelsen har under 
hösten 2017 haft en heltidspraktik 
från högskolan Väst som jobbat 
inom utvecklingsavdelningen.

KKiK öppna jämförelser 2016: 
50 % får svar inom 60 sek. Servi-
cemätning SKL visar att 65 % får 
svar (med längre svarstid). Ingen 
undersökning 2017.

NKI 68

Plats 195. Måltal för 2017 är 200

Kommunen definie-
rar och kontrollerar 
tydligt kvalitetskrav 
vid upphandling

Ökad Nöjd Kund Index 
(NKI) bland företag som 
haft ärenden hos kom-
munen inom myndighet-
stillsyn

Kommunens webbinfor-
mation till medborgarna 
svarar på större andel 
frågor.

2030 har Strömstads 
kommun höga betyg i årliga 
servicemätningar

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfylltUppfyllt



62

Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan Bygga,	bo	och	miljö:	Plats för alla - på naturens villkor

Långsiktiga	mål Långsiktiga	målNämndmål NämndmålStatus StatusMåluppfyllelse Måluppfyllelse

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

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

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

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

2030 är miljökapitalet 
intakt, vi hushåller med na-
turresurser och värnar den 
biologiska mångfalden

2030 upplever Strömstads 
invånare att de har en god 
tillgång till vård i närmiljön

2030 upplever Strömstads 
invånare att de har en god 
tillgång till vård i närmiljön

2030 är Strömstad en väl-
känd arrangör av sport- och 
kulturarrangemang

2030 är Strömstad ett lät-
tillgängligt besöksmål och 
pendlingsmöjligheterna till 
och från andra arbetsmark-
nader är goda

2030 är Strömstad fortsatt 
attraktivt för inflyttning 
liksom för etableringar på 
sträckan Oslo-Köpenhamn

Moderna och ändamålsen-
liga lokaler med god inne 
och utemiljö inklusive 
tillgång till natur.

Byggrätter för nya boend-
eenheter ska tillskapas 
under 2017 (200 stycken).

God planberedskap

God planberedskap 
(bostäder)

Skydda vår biologiska 
mångfald

Varierat utbud av 
ändamålsenliga lokaler 
med god inne och utemiljö 
inklusive tillgång till natur.

God planberedskap

Skydda vår biologiska 
mångfald

Ett trivsammare centrum 
för gående och cyklister 
till stöd för handel, besök-
snäring och kommunm-
edlemmar.

Tillhandahålla praktikplatser 
inom förvaltningens kompe-
tensområde

Nämnden och dess förvaltning har under året arbetat tillsammans 
med Strömstadslokaler samt barn- och utbildningsverksamheten för 
att säkerställa en samordnad planering. Arbetet är på god väg och 
har stärkt samarbetet mellan olika inblandade aktörer. Ett flertal nya 
förskolelokaler är under byggnation och planering. Detaljplanearbetet 
avseende bojarskolan pågår.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen upptäckte skadliga ämnen som ar-
senik, koppar, krom och kreosot vid en tillsynskampanj på förskolornas 
utegårdar i våras. En källa till dessa ämnen visade sig vara gammalt 
tryckimpregnerat trä. Strömstads kommun har sedan dess tagit ett 
samlat grepp för att förbättra utemiljön för våra förskolebarn och har 
på flera ställen tagit bort gammalt tryckimpregnerat trä, som gamla 
gungställningar och sandlådor, för att minska exponeringen av skadliga 
ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.

Nämnden har inte antagit några detaljplaner som möjliggör nya 
bostäder. Minst två större bostadsplaner beräknas dock gå till antagan-
de under 2018 vilket skulle innebära cirka 700 nya byggrätter. Under 
2017 har även 33 förhandsbesked beviljats vilka ger byggrätter för 64-
98 nya bostäder i flerfamiljshus och 15 byggrätter för enbostadshus.

Planreserv (planlagda områden för skola): Mål: 2, Utfall: 0, Aktuella 
FÖP:ar: Mål: FÖP Strömstad-Skee antagen, Utfall: Nej

För tillfället finns inga planlagda områden för skola. Nämnden har 
dock påbörjat arbete med en detaljplan för skola (Bojarskolan) och 
det pågår ytterligare två planer där byggnation av skola och förskola 
möjliggörs. FÖP Strömstad-Skee har inte antagits men arbetet går 
framåt och förvaltningen har deltagit genom att avsätta resurser till 
stöd för KS.

Planreserv (antal kommunala boendeplaner): Mål: 2 (2018), Utfall: 0, 
Aktuella FÖP:ar: Mål: FÖP Strömstad-Skee antagen, Utfall: Nej

Nämnden har som mål att det ska finnas minst två planlagda områden 
för kommunala bostäder före 2019. Under 2017 har inga sådana 
planer antagits. Dock finns möjlighet för tre boendeplaner på kom-
munal mark - Korsnäs, Lilla Åseröd och Canning - att antas under 2018. 
Vidare bedöms måluppfyllelse utifrån huruvida nya FÖP:ar antagits. 
FÖP Strömstad-Skee har inte antagits under året men arbetet går 
framåt och förvaltningen har deltagit genom att avsätta resurser till 
stöd för KS.

Mål: Andelen areal mark med områdesskydd ska öka, Utfall: ingen 
förändring

Under året har andelen areal mark med områdesskydd inte ökat, 
varför målet bedöms som inte uppfyllt. Under 2017 har dock miljö- 
och byggnämnden lämnat förslag till Tekniska nämnden att föreslå 
Länsstyrelsen att utreda möjligheterna för reservatsbildning på 
fastigheten Skogar 1:6. Tekniska nämnden har beslutat enligt detta 
förslag. Miljö- och byggnämnden är även projektansvarig i en Lona 
ansökan vad gäller naturvårdsåtgärder i Kilen Backeleran, Rossö

Under året har nämnden påbörjat planering för Mällbygård där 
utrymme för särskilt boende ska studeras. Andra lokaliseringar har 
studerats under året men av olika anledningar valts bort.

Planreserv (planlagda områden för “äldreboende”): Mål: 1, Utfall: 1, 
Aktuella FÖP:ar: Mål: FÖP Strömstad-Skee antagen, Utfall: Nej

I dagsläget finns ett område med byggrätt för serviceboende och 
ytterligare byggrätt för äldreboende utreds i arbetet med detaljplanen 
för Mällbygård. FÖP Strömstad-Skee har inte antagits men arbetet går 
framåt och förvaltningen har deltagit genom att avsätta resurser till 
stöd för KS.

Mål: Andelen areal mark med områdesskydd ska öka, Utfall: Ingen 
förändring

Under året har andelen areal mark med områdesskydd inte ökat, var-
för målet bedöms som inte uppfyllt. Under 2017 har dock miljö- och 
byggnämnden lämnat förslag till Tekniska nämnden att föreslå Läns-
styrelsen att utreda möjligheterna för reservatsbildning på fastigheten 
Skogar 1:6. Tekniska nämnden har beslutat enligt detta förslag. Miljö- 
och byggnämnden är även projektansvarig i en Lona ansökan vad 
gäller naturvårdsåtgärder i Kilen Backeleran, Rossö

För att nämndmålet ska anses som uppnått har nämnden tidigare valt 
att sätta antaget planprogram för södra infarten som delmål för 2017. 
Arbetet med planprogrammet har upphört och istället införlivats i 
pågående detaljplanearbete, bland annat i anslutning till färjeter-
minalen vid Torskholmen. Vidare har nöjd-regionindex angivits som 
styrtal till målet. Då detta följer av medborgarundersökningen som inte 
genomförts 2017 finns inget aktuellt utfall. Utifrån styrtalen bedöms 
målet delvis uppfyllt då planprogrammet övergått i andra pågående 
och idag prioriterade projekt.

Nämnden och dess förvaltning har under 2017 stärkt arbetet med att 
ta aktiv del i och bevaka centrummiljön i pågående ombyggnationer 
och planprocesser.

Mål: Minst en praktikant per avdelning och år, Utfall: Tre praktikanter 
(plan, mät samt räddningstjänsten)

Målet bedöms som uppfyllt även om alla avdelningar inte tagit emot 
praktikanter. Detta då verksamheten tagit emot praktikanter såväl i 
stadshuset som på räddningstjänsten.

Bilaga: Mål Nämnder
MILJÖ-	OCH	BYGG-

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts

Trafik	och	infrastruktur:	Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfylltUppfyllt
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Interna mål: Medarbetare Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan 

Långsiktiga	mål Långsiktiga	målNämndmål NämndmålStatus StatusMåluppfyllelse Måluppfyllelse

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

2030 erbjuder Strömstad 
ett attraktivt utbud av 
gymnasieutbildningar 
liksom eftergymnasiala 
högskole- samt universi-
tetsutbildningar

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

2030 har Strömstads 
kommun höga betyg i årliga 
servicemätningar.

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun.

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

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun.

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

Alla elever i årskurs 9 
(100 %) når kunskapskraven 
i samtliga ämnen.

Alla elever i årskurs 9 
(100 % ) är behöriga att 
söka ett nationellt gym-
nasieprogram

Alla elever i årskurs 3 och 6 
(100 %) når godkända resul-
tat i nationella proven

Trygghet i skolan för alla 
oavsett skolform

Kvalitets- och miljömäs-
sigt bättre mat genom 
ökad andel ekologiska och 
närodlade livsmedel

Bibliotek/digitalisering för 
att öka läsandet. Komplet-
tera skol-biblioteken med 
möjlighet till lån av digitala 
medier (e-böcker).

Giftfria förskolor/ skolor, 
planera för flexibel använd-
ning och anpassade till ny 
pedagogik

Strömstad Gymnasium erb-
juder nationella gymnasie-
program för i förstahand 
för 16-åringar i Strömstad, 
Tanum och Dals-Ed

Fulltalig personalstyrka

Ökad kundservice

Hög rättssäkerhet

God ekonomisk hushållning

2020 ska samtliga våra 
processer vara kartlagda i 
ett kvalitetsledningssystem 
(ensolution)

Nöjd-medarbetarindex, Mål: Förvaltningens resultat ska vara bättre än 
föregående år, Förvaltningens resultat ska vara bättre än kommunens 
genomsnitt, Utfall: På tio av tolv områden är förvaltningens resultat 
bättre än genomsnittet i kommunen, vilket är bättre än föregående år 
då tre av fyra områden var bättre än genomsnittet.

Mål 2017 75%. Utfall 2017 68%. Betygsstatistiken visar att 68 % av 
elever är godkända i samtliga ämnen. Även om inte målsättningen 
nås är resultatet en ökning från föregående års nivå på 60 %. Kunska-
psresultaten mätt i det samlade meritvärdet för grundskolans årskurs 
nio (222,7) ligger nu Strömstads kommun i nivå med riket (223,5). 
Flickornas meritvärde (246,7) har fortsatt att öka. Pojkarnas meritvärde 
(203,0) har efter tre års nedåtgående trend ökat. Orsaken till ökningen 
är främst att eleverna får betyg i fler ämnen än tidigare, andelen elever 
som får betyg i alla ämnen har ökat markant, särskilt för pojkar.

Mål 2017 100%. Utfall 2017 79%. Av de elever som avslutade sina gr-
undskolestudier 2017 blev totalt 79 % behöriga till ett yrkesprogram i 
gymnasieskolan, vilket är en ökning jämfört med föregående års andel 
på 77 %. Ökningen är lika för pojkar och flickor. Strömstad ligger fort-
farande under riksgenomsnittet, men den positiva trenden är tydlig.

Mål 2017 100%. Utfall 2017 90%. Eleverna i årskurs 3 behöver klara 
samtliga delprov på de nationella provet för att få ett godkänt resultat. 
Därför är 90% är en hög nivå.

Mål 2017 100%. Utfall 2017 96%. Resultatet från den genomförda 
trivsel-enkäten känner sig 96 % av samtliga elever trygga i skolan. 
Genom att kontinuerligt genomföra trivselenkäter kartlägger verksam-
heterna elevernas upplevda trygghet. Enkäterna ger också möjligheten 
för eleverna att beskriva de situationer som elervna ej känner sig 
trygga i. Detta ger underlag för insatser för att höja tryggheten oavsett 
skolform.

Mål 2017 27%. Utfall 2017 28%. Kökscheferna arbetar kontinuerligt 
och framgångsrikt med inköp för att uppnå nämndens ekologiska mål.

Mål 2017 100%. Utfall 2017 100%. Skolbibliotek finns enbart vid gym-
nasium och högstadieskolan.

Mål 2017: 90%. Utfall 2017 90%. Förskolorna är mycket medveta om 
vikten av giftfritt pedagogiskt material och inventarier vid inköp.

Mål 2017 75%. Utfall 2017 85%. 2017 startade gymnasiet lärlingsut-
bildningar inom flera brancher vilket har attraherat elever yttligare att 
söka till Strömstad gymnasium.

Andel långtidssjukskrivna: Mål: 0 %, Utfall: 62 % (54 % 2016), Sjuk-
frånvaro: 6,5 % (7,8 % 2016), Personalomsättning: Mål < 7 %, Utfall: 
9,4 % (12,5 %)

Inget av de styrtal som definierats för att mäta måluppfyllelse uppnås 
under året. Avseende långtidssjukskrivningen är trenden dessvärre 
negativ samtidigt som den samlade sjukskrivningen minskat jämfört 
med föregående år. Personalomsättningen är lägre 2017 än 2016, dock 
väntar ett flertal avgångar under första delen av 2018.

Antal besökare på hemsidan: Mål: antalet ska öka, Utfall: -, Placering 
NKI (insiktsmätning): Mål: Ska klättra på rakningen, Utfall: Förvaltnin-
gens resultat har ökat

Under året har vi bland annat publicerat samtliga gällande detaljplaner 
på hemsidan via en sökbar karta, initierat arbete med en dagvat-
tenpolicy, genomfört utåtriktade aktiviteter, och infört en ny tjänst 
som kommunvägledare. Förvaltningens resultat i insiktsmätningen 
(servicemätning avseende kontakten med företag) har stärkts.

Mål: Andelen vunna överprövade beslut ska vara över 85 %, Utfall: 65 %

Under 2017 har 20 överklagade ärenden avgjorts. Av dessa har 13 avslu-
tats till nämndens fördel medan 7 dömts till den klagandes favör. Målet 
är därför inte uppfyllt. Dock har andelen vunna överprövningar ökat 
med knappt 10 procentenheter sedan delårsbokslutet per 31 augusti.

Nämndens nettokostnad: Mål: ska inte överstiga budgeterad nivå, 
Utfall: + 1,8 mnkr

Andel kartlagda processer: Mål: 75 %  Utfall: Ingen bedömning (se 
nedan)

Styrtalet avseende antal kartlagda processer är svårt att följa upp då 
det samlade antalet processer som ska kartläggas är okänt. Förvaltnin-
gen 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 dokumenthanteringsplan. 
I arbetet med att implementera nytt verksamhetssystem har vidare 
processer för till exempel hantering av nämndsärenden stärkts. Det 
långsiktiga arbetet att kartlägga, kvalitetssäkra och stärka våra pro-
cesser pågår fortsatt i förvaltningen.

Bilaga: Mål Nämnder
MILJÖ-	OCH	BYGG

Bilaga: Mål Nämnder
BARN OCH UTBILDNING

Interna mål: Ekonomi

Interna mål: Processer

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfylltUppfyllt
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Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga	mål Långsiktiga	målNämndmål NämndmålStatus StatusMåluppfyllelse Måluppfyllelse

2030 erbjuder Strömstad 
ett varierat utbud av 
stöd- och serviceformer 
för att möta olika behov 
under livet

2030 erbjuder Strömstad 
ett varierat utbud av 
stöd- och serviceformer 
för att möta olika behov 
under livet

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

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

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

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

2030 har Strömstads kom-
mun mycket goda resultat i 
medarbetarmätningen.

2030 har Strömstads 
kommun Sveriges friskaste 
medarbetare.

Samverkan och tidiga insat-
ser - En trygg professionell 
och effektiv verksamhet 
för stöd och omsorg med 
utgångspunkt i individens 
behov.

Alla insatser som nämnden 
bistår med ska ha ett tydligt 
mål. Den enskilde ska vara 
delaktig i att utforma vägen 
till målet.

Nämndens nettokostnad

Kostnad per SöBo-plats 
Strömstad < 640 tkr

Brukartid hemtjänst >55%
Minskad personalom-
sättning

Medarbetarenkät 
genomförd

Minskad långtidssjuk-
skrivning

Samverkan sker aktivt internt och externt med en rad samhällsaktörer 
inom alla delar av verksamheten. Det är en naturlig del av arbetet. 
Arbetet pågår kontinuerligt för att förbättra och förtydliga samver-
kansformerna.

Stickprovskontroll genomförs årligen av genomförandeplaner inom 
vård och omsorg. Detta är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.  
Senaste granskning: 93 % (tidigare granskning 87 %)

Av brukaren/företrädaren godkänd genomförandeplan 37 %

Kommunicerade utredningar: 100 %

Nämndens nettokostnad ska inte överstiga budgeterad nivå” är i 
mycket hög grad uppfyllt.

Budget: 243 597 tlr      Utfall: 244 107 tkr Diff: -510 tkr

Kostnad per SäBo-plats Strömstad skall inte överstiga 640 tkr

Kostnad 577 tkr per SäBo-plats Strömstad 2017

Nyttjandegrad hemtjänst (brukartid enligt TES) i % > 55 %

Genomsnittlig  brukartid 49 %

Uppföljning sker kontinuerligt till verksamhet och nämnd. Arbete 
pågår för effektiv planering samt resursplanering av personal samt för 
minskad kringtid.

Socialförvaltningen som helhet- Jämfört med samma period 
föregående år har personalomsättningen på egen begäran ökat från 
6,69 % till 6,90 %.

Inom vård och omsorg (äldre) och stod och service (funktionsnedsatta) 
har personalomsättningen minskat.

Inom Individ- och familjeomsorgen, verksamhet barn och unga, har 
personalomsättningen varit mycket hög. Verksamheten har svårt att 
rekrytera personal med rätt kompetens. Detta är ett problem som är 
aktuellt i hela landet.

Medarbetarenkät har genomförts under hösten 2017.

År 2015- 70 %

År 2016- 50,80 %

År 2017 - Saknas ännu uppgift om andel deltagare 2017

Sjukfrånvaro

Socialförvaltningen som helhet: Helår 2017: 6,07% Helår 2016: 5,22% 
(från måluppfyllelsen)

Långtidssjukfrånvaron har inte minskat för socialförvaltningen som helhet.

Arbetsmiljöarbete pågår för att minska sjukfrånvaron på kort och lång sikt, 
dels internt i samverkan med HR och externt i samverkan med företagshäl-
sovården. Verksamheterna arbetar med att säkerställa rutiner samt 
arbetssätt som ett led i att minska stress på arbetsplatserna. Enhetschef 
har tillförts ett särskilt boende och på övriga verksamheter är chefstjänster 
tillsatta där det funnits vakanser för Vård och Omsorg.

I de fall där långtidssjukskrivningar förekommer genomförs rehabutredn-
ingar och planer för rehabilitering upprättas. Kontinuerlig kontakt mellan 
arbetsgivare och arbetstagare under sjukskrivningsperioden.

Bilaga: Mål Nämnder
SOCIALNÄMNDEN

Interna mål: Medarbetare

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfylltUppfyllt
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Övergripande mål Trafik	och	infrastruktur:	Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga	mål Långsiktiga	målNämndmål NämndmålStatus StatusMåluppfyllelse Måluppfyllelse

2030 är Strömstad en fossi-
loberoende kommun

2030 är Strömstad ett lät-
tillgängligt besöksmål och 
pendlingsmöjligheterna till 
och från andra arbetsmark-
nader är goda

2030 erbjuder Bohusbanan 
effektiva persontranspor-
ter. Banan är rustad med 
sikte på godstransporter 
till Norge

2030 har Strömstad ett 
varierat näringsliv med en 
högre andel kunskaps-
företag

2030 är Strömstad en fossi-
loberoende kommun

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

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

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

2030 är miljökapitalet 
intakt, vi hushåller med na-
turresurser och värnar den 
biologiska mångfalden

Laddplan skall upprättas 
med tydliga mål för kom-
munens fordonspark

Verka för tåg- och buss-
förbindelser förbättras

Säkrare skolvägar.  Säker 
trafikslösning för Karlsga-
tan/Ringvägen

Genom god planering säk-
erställa att ledig mark finns 
för industrier och företag

Utreda möjligheterna att 
etablera biogastankställe 
eller motsvarande

Utveckla och förädla offent-
liga miljöer/besöksmål

Genom god planering 
säkerställa att kommunal 
mark finns.

Ombyggnad Avloppsren-
ingsverk Österröd

Insamling av matavfall

Grön skogsplan

Levande landsbydg/
strövområde

Ett trivsammare och trafik-
säkert centrum för gående 
och cyklister till stöd för 
handel, besöksnäring och 
kommunmedlemmar

Delvis uppfyllt – Översyn av kommunens fordon pågår. Andel miljöfor-
don har ökat samt minskning av totalt antal fordon. Utvärdering görs 
efter 2017. Laddplan har  tagits fram. Inväntar svar från elleverantörer 
för uppgradering av elförsörjningen och dess kostnader. Laddplanen 
antas första kvartalet 2018.

Delvis uppfyllt – Samverkan sker med Utvecklingsavdelningen, främst 
avseende pendlingsparkeringar.

Delvis uppfyllt – Trafikanalys genomförd och framtagande av 
åtgärdsplan pågår. Detta i dialog med Trafikverket. Tidsaspekt svår att 
fastställa. Översyn av länsväg 164 i Skee har genomförts. Trygghetsvan-
dring har skett på Rossö skola.

Uppfyllt – Bastekärr uppfyllt.

Uppfyllt – Leverantör anlitad, bygglov beviljat. Etablering första 
kvartalet 2018.

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 under sommaren.

Delvis uppfylt – Pågående, detaljplanarbete fortskrider.

Delvis uppfyllt  – Färdigställs maj 2019. Följer projektplan.

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

Uppfyllt – följer framtagen plan

Delvis uppfyllt – Underhåll sker i samverkan med Kultur & Fritid samt 
ALE. 

Delvis uppfyllt –  Projekt pågår enligt plan. Start av ombyggnad av 
nedre bron har skett. Andra sidan av bron kommer att färdigställas 
under hösten. 

Bilaga: Mål Nämnder
TEKNISKA NÄMNDEN

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts

Bygga,	bo	och	miljö:	Plats för alla - på naturens villkor

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfylltUppfyllt
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