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Tekniska nämnden 

Verksamhetsberättelse 2017  
 

Ordförande: Åsa Torstensson 

Förvaltningschef: Roland Kindslätt 

Tekniska nämnden ansvara 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 trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden ansvarar även för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsförsörjning, hantering av avfall samt fjärrvärmeverk. 

 

 

Ekonomiskt resultat 2017 

Tekniska nämndens resultat för 2017 visar ett överskott om drygt 4,5 mnkr jämfört med budget. Nämndens 
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 för 
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 negativa inom nämndens verksamheter.  

Teknisk nämnd och förvaltning (administration) 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.  

Noterbart är att intäkterna från parkering i centrum ligger 0,2 mnkr under budget och minskat med  0,6 mnkr 
jämfört med föregående år. Det förklaras av att det under 2017 infördes en ” gratistimme”  under perioden 
januari till mars samt oktober till december. Beslut har även tagits om att fortsätta med projektet under 2018.  

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. 

 

 

TEKNISK NÄMND

Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse

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

Nettokostnader
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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. Hamnverksamheten uppvisar ett överskott på 3,1 mnkr, vilket främst kan 
förklaras av ökade intäkter från rederierna och gästhamnarna inklusive Rossöhamn vars gästnätter också ökar 
och visar på en positiv utveckling. 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 i finansförvaltningen med 134 tkr på samma sätt tidigare år. 

 

Verksamhet 2017 

Inom Tekniska förvaltningen kan man konstatera att det är mycket som har skett under året inom våra 
verksamhetsområden förutom den löpande driften. Inom verksamheterna hanteras det även mindre och större  
investeringsprojekt. 

Ett uppdrag med att finna ändamålsenliga lokaler för förvaltningen har påbörjats med att tekniska kontoret har 
flyttat till nya lokaler från Fjällskivlingen till före detta Crawford lokalerna som benämns Mekanikern. Nu pågår 
arbetet att tillsammans med Strömstad lokaler se över vilka ombyggnader och tillbyggnader som ska 
genomföras på fastigheten för att inrymma  verksamheterna som idag finns på de icke ändamålsenliga lokalerna 
på TP. Vill betona att syftet är att detta även ska bidra till en gemensam placering av verksamheterna samt få en 
bättre arbetsmiljö. 

Entreprenaden med ombyggnaden Österröds avloppsreningsverk som även innebär en ökning av kapaciteten 
har startats upp under 2017. I ett sådant stort projekt kräver det stora åtaganden både från oss samt 
entreprenörerna. I starten av entreprenaden gick det trögt men nu har det vänt och går bra. Byggnationen pågår 
fram till 2019.  

En ansökan om finansiering för framtagande av en cykelplan inom Strömstad kommun har under året inlämnats 
till Folkhälsorådet och fått den beviljad.  

Statusen med Canning-projektet är att Mark och exploateringsavdelningen tillsammans med plan- avdelningen 
har haft fortlöpande projektmöten med Riksbyggen. Detta för att ta fram detaljplan på Canning-området. En 
målsättning är planen ska ställas ut på samråd under början av 2018. 

Under våren tecknade kommunen hamnavtal gällande färjetrafiken på Torskholmen med rederierna Color Line 
och Fjordline. Hamnavtalet gäller till och med 2030. 

Under sommaren har hamnavdelningen genomfört en upphandling för ombyggnad och anpassning av 
färjelägret för mottagande av miljövänligare och större fartyg från rederierna. Ombyggnaden ska vara 
färdigställd till våren 2019, Skanska tilldelades entreprenaden. 

Väldigt positivt är att vi har haft en av de högsta beläggningarna någonsin inom gästverksamheten med över 12 
000 gästande båtar. Resultatet av detta är en bra bemanning och ett gott värdskap. Även inom rederiernas 
verksamhet har haft ett rekordår med ökat passagerarantal med närmare 1,4 miljoner.  

Arbetet med att uppföra en ny byggnad och kaj för Kustbevakningen i Myrens hamn har påbörjats under 2017.  
Delar av kajen planeras även att användas av andra hamnaktörer. Erlandssons bygg har tilldelats entreprenaden 
arbetet ska var färdigställt under 2018. 

Under 2017 har förvaltning haft i uppdrag att göra en översyn av Strömstad kommuns fordonsadministration 
med syfte att se över nyttjandet av kommunens fordonspark. Under 2017 har kommunen minskat 
fordonsparken med sju fordon,  från 112 stycken till 105 stycken. Detta kan sättas i relation till att kommunen i 
sin helhet ökat sina verksamheter eftersom kommunen växer, sett till både invånare och åtaganden. På sikt 
kommer det att bli en besparing, såväl för ekonomin som för miljön. Arbetet kommer att fortgå under 2018.  

Under hösten har Tekniska nämnden antagit en dokumenthanteringsplan som innebär för förvaltningen ett 
dokument som tydliggör rutiner för bland annat för diarieförening, mallar för tjänsteskrivelser med mera.  
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Tekniska nämnden beslutade om ett nytt reglemente under året som innebär att Mark-  och 
exploateringsavdelningens verksamhet som berör bland annat strategiskt markinnehav , exploateringar och 
detaljplaner nu ska hanteras av Kommunstyrelsen.   

Förvaltningen har under året påbörjat en översyn av delegationer inom förvaltningens verksamhetsområden 
som även ska anpassa till beslutat reglemente. Detta ska vara klart under 2018. 

Skötsel av kommunens skogar genomförs enligt grön skogsbruksplan och under året avverkning och gallring 
gjorts i områdena Mällby och Kongbäck. Plantering har genomförts utanför Skee samhälle efter utförd 
avverkning 2016. 

Upphandling av skogsentreprenör har genomförts under året och Moelven tilldelades entreprenaden.   

Positivt att Kommunfullmäktige antog en ny Avfallsplan ett led i denna plan är att införa matavfallsinsamling 
planering för detta kommer påbörjas under 2018. 

 

Gatuverksamheten 

Arbetet med stadens centrum pågår enligt uppsatta mål. I detta ingår centrumplanen, bättre gång- och 
cykelvägar, parker och aktivitetsytor för spontanidrott. Verksamheten har under 2017 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 medborgardialog på Skagerak den 1 juni där Strömstad centrums framtida 
utseende och funktion diskuterades. 

Promenadenstråket runt Laholmen har under 2017 fått ny belysning för en tryggare utomhusmiljö. Detta har 
skett på initiativ från ett medborgarförslag som framfördes under 2016-års Strömstad in Light.  

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

Utifrån den trafikanalys Strömstad kommun under 2017 tagit fram tillsammans med Trafikverket har 
Trafikverket undersökt möjligheten med så kallade ITS-lösningar (Intelligenta transportsystem/restidsräknare) 
norr om Blomsholmsmotet.  Detta för att kunna förbättra framkomlighet, öka trafiksäkerhet och minska 
miljöpåverkan från trafiken. Åtgärden med ITS-lösningar är ett sätt att analysera trafikmönster för att bättre 
kunna fördela trafiken mellan norra och södra infarten. Eventuellt kommer åtgärden att vara klart under våren 
2018. 

Trygghetsvandringar har blivit utförda vid Rossö skola samt planering för trygghetsvandring för 
Strömstiernaskolan har påbörjats. Detta för att verka för säkrare skolvägar inom Strömstad kommun. Arbetet 
med trygghetsvandringar vid skolmiljöer kommer att fortsätta under 2018.  

I ett led i Strömstad kommunens miljöstrategi Vision 2030 om en fossiloberoende kommun har det under året 
skrivits ett avtal med företaget BRC Sweden AB som kommer att etablera en biogastankstation intill Österröds 
återvinningscentral . Biogastankstationen kommer att öppnas under våren 2018. Som ett led i detta har 
Strömstad kommun köpt in den första gasbilen till sin bilpool.  

Framtagande av en ny parkeringsnorm och laddplan för fordon har pågått under året och dessa skickas ut på 
remiss under våren 2018. 

Under året har verksamheten berörts av flertalet evenemang såsom; Grenserittet, Strömstadsmilen, Strömstad 
Hockey Classic i Skee, Ladies tour Of Norway och festivalerna Hamnsköj och Strömstadsfestivalen. 
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Allmän renhållning 
 
Under 2017 har Strömstad kommun återtagit städningen av kommunens offentliga toaletter i egen regi som 
tidigare sköts av en extern entreprenör. Detta gjordes för att öka kvaliteten på städningen och ge de offentliga 
toaletterna ett lyft. Toaletter har rustats upp av egen personal under våren och antalet städtimmar har ökats 
framför allt under högsäsong. Sommarpatrullen har som vanligt skött renhållningen på allmän platsmark i 
Strömstad på ett oklanderligt sätt under sommarens intensiva turistveckor. Renhållningsavdelningen har också 
bidragit vid de större evenemang som hållits i staden. 

 
Hamnverksamheten 

Under våren tecknade kommunen hamnavtal gällande färjetrafiken på Torskholmen med rederierna Color Line 
och Fjordline. Hamnavtalet gäller till och med 2030. Rederierna har aviserat att de kommer med nya större, 
miljövänligare och modernare fartyg 2019 respektive 2020. För att ta emot de nya fartygen på Torkholmen krävs 
det en uppgradering av hamninfrastrukturen. För att utföra denna uppgradering har kommunen tecknat ett 
partneringentreprenadavtal med Skanska. Projekteringsarbetet är i full gång och själva byggandet kommer att 
inledas under våren 2018 och beräknas vara färdigt under 2019. 

Framtagande av en ny detaljplan för färjeläget har påbörjats under 2017 och beräknas antas under början av 
2018. Planen ska möjliggöra ombyggnaderna inom området.  

I Myren har byggnationen av en ny kajanläggning för Kustbevakningen, skärgårdsbåtarnas godshantering och 
bunkring påbörjats, beräknas färdigställd sent 2018. 

På Strandpromenaden har renovering skett av ytterligare en etapp och är nu framme vid badhuset. Kommer att 
fortsätta under 2018.  

I småbåtshamnarna har två gamla uttjänta bryggor ersatts med nya. De nya bryggorna i hamnarna har 
tillgänglighetsanpassade ramper.   

 

Mark- och exploateringsverksamheten 

Utifrån vinnande bidrag av markanvisningstävlingen på Canning, där Riksbyggen utsågs som vinnare, har 
samrådhandlingar tagits fram för ca 400 bostäder vilka avses ställas ut under kvartal 1 2018. 

Planarbetet för Mällbygård (f.d. Mällbydalen S) har påbörjats. Området beräknades tidigare 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 årsskiftet 2016/2017, där miljö- och byggnämnden  beslutade 18 maj 
2017 att vidare detaljplanearbete ska innefatta alternativet ”Toppen”, innehållande cirka 285 boendeenheter. 

Nytt förslag på gatukostnadsutredning tillhörande detaljplanen för industriområdet på Myren har tagits fram 
och är ute på granskning under årsskiftet 2017/2018, och antagande beräknas till kvartal 2 2018. 

Ett förslag till samrådshandling för detaljplanen för Strömstad Camping har arbetats fram i syfte att bekräfta och 
utöka möjligheten till stugor och ställplatser. Campingen arrenderar cirka 10 hektar mark av kommunen och 
förvaltningen har tagit fram ett nytt koncept på arrendeavtal som ska medge den planerade byggnationen.  

Ovanstående redovisning inom Mark- och exploateringsverksamheten har övergått till Kommunstyrelsens 
ansvar enligt antaget reglemente under 2017.  

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 kvartal 2 2018. 

Detaljplanarbetet för framtagandet av cirka 10 villatomter på Tjärnö, har under året väntat på fortsatt 
handläggning av planavdelningen. Nästa steg är ett samråd för detaljplanen, vilket beräknas till våren 2018. 
 
 



5 
 

Förvaltningen har under året sålt mark för byggnation av förskola i Skee, Näsinge och Mällbydalen. 

Förvaltningen har även fortsatt arbetet med översyn av de arrenden som varit aktuella för omförhandling, där 
målsättningen är att samtliga arrendatorer ska ha marknadsmässiga avtal på lika villkor.  

 

EkoParken 

EkoParkens verksamhet har under 2017 genomfört utställningar, visningar, föredrag och exkursioner som har 
behandlat en rad olika teman såsom; ”Ängens blommor”, ”Vandra i solsystemet” på naturstigen, 
Ekosystemtjänster, medverkat på Strömstad in Light, ”Tång är framtiden”, ”Medicialväxter i trädgård och vild 
natur”, återvinning, vatten och avlopp, fåglar, småkryp, bin, geologi, lokalt miljöarbete, historiska tillbakablickar 
m.m. Besökare är framför allt skolelever från Strömstad samt besökande från närliggande kommuner.  

EkoParken samarbetar med naturum Kosterhavet såsom; skräplektioner, strandlektioner, jämförelser liv i sött 
och salt vatten och utställningar.    

Under 2017 har en ny visning av 12-voltssystemet som är ett elsystem som inte är anslutet till nätet (off grid). 
Systemet visar hur sol och vind kan användas som elförsörjning. En modell av kommande byggnation av 
avloppsreningsverk på Österröd kommer att visas upp för allmänheten.  

 

Service & Inköp (Förrådsverksamheten) 

Verksamheten arbetar fortlöpande att hålla hög service kring stöd och service för beställningar åt enheterna. 
Anpassningar sker löpande utifrån enheternas önskemål och behov. Under året har verksamheten varit delaktig 
i arbetet med utredning och plan för flytt av verksamheten till nya lokaler på Prästängen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Verksamheten i siffror 

 2015 2016 2017 
    
Hamnverksamheten (1000-tal)    
Antal resenärer, färjetrafiken 1 224 1 303 1 358 
Antal personbilar 384 411 447 
Antal tunga fordon 12 10 11 
    
Antal gästnätter 10 914 11 263 12 247 
Antal dagsbesökare 3 081 3 908 4 247 
Antal småbåtsplatser 1 661 1 686 1 674 
Antal personer i båtplatskö 436 514 627 
    
Gator, vägar, parkering (tkr)    
Parkeringsintäkter 5 725 5 977 5 360 
Felparkeringsintäkter 827 499 536 
Parkeringstillstånd 427 435 451 
Nyttoparkeringstillstånd 306 323 

 
 

332 

Handikapptillstånd (antal) 62         51         42 
    
EkoParken    
Antal besökare 3 279 3 305 3 031 
    
Antalet gästnätter i hamnen redovisar en 
fortsatt hög beläggningsnivå. 
 
Parkeringstaxan för centrum är 20 kr/h, 1 maj-
31 aug och 10 kr/h resterande del av året. Taxor 
finns för pendelparkeringar, boendeparkeringar 
samt upplåtelse till nyttoparkeringar t.ex. 
hantverkare.                       
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 2015 2016 2017 

    

Ekonomi    

Verksamhetens intäkter, tkr 51 718 51 873 55 226 

Verksamhetens kostnader, tkr -57 615 -62 533 -66 036 

   varav personalkostnader*)  -15 740 -17 002 -18 531 

Verksamhetens nettokostnad, tkr -5 897 -10 660 -10 810 

Budget, tkr -8 741 -11 647 -15 357 

Budgetavvikelse, tkr 2 844 987 4 547 

    

*) varav förändring semesterlöneskuld  -195 11 124 

Budgetavvikelse/Ekonomi 

Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamhets  resultat för 2017 visar ett överskott om drygt 4,5 mnkr 
jämfört med budget. Nämndens 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). Den skattefinansierade verksamhetens 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 negativa inom nämndens verksamheter.  

Investeringsredovisning 

 

 
Årets större investeringar har varit påbörjande av byggnationen Kustbevakningen samt kaj, projektering inför 
ombyggnationen av färjeläget, belysning för gång och cykelväg till Skee, etablering av cykelstråk i centrum, 
renovering av nedre bron vid Strömsån samt renovering av ytterligare en etapp av Strandpromenaden.  
 
Överförda medel till 2018 kommer främst avse byggnation Kustbevakningen samt kaj och ombyggnation av 
färjeläget.  

 

  

Budget 2017, tnkr Utfall 2017, tknr

Centrumplan 3 000 1 592

Belysning till Skee 3 000 2 434

Nedre bron 700 2 564

Bryggan på strandpromenaden 2 022 410

Kaj Kustbevakning 55 000 5 956

Projektering färjeläget 12 000 1 844

Övrigt infrastruktur och allmän renhållning 11 299 3 534

Övrigt hamnar 13 586 849

Summa skattefinansierad verksamhet 100 607 19 184
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Måluppföljning - Årsredovisning 2017    

     
Långsiktigt mål Nämndmål Status  Trend Måluppfyllelse 

Övergripande mål 

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun 

Laddplan skall upprättas med tydliga mål för 
kommunens fordonspark 

 

  
 

 

  
 

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

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun 

Utreda möjligheterna att etablera 
biogastankställe eller motsvarande 

 

  
 

 

  
 

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

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 

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

Utveckla och förädla offentliga miljöer/besöksmål 

 

  
 

 

  
 

Uppfyllt - Pågående 
marknadsföring av 
EkoParken, besökare samt 
arrangerande av 
evenemang. 
Samverkansprojekt 
avseende aktivitetsytor 
pågår med övriga 
inblandade förvaltningar. 
Ny skyltning av besöksmål 
kom upp under 
sommaren. 

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

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

Genom god planering säkerställa att kommunal 
mark finns. 

 

  
 

 

  
 

Delvis uppfyllt – 
Pågående, 
detaljplanarbete 
fortskrider. 

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

Ombyggnad Avloppsreningsverk Österröd  

  
 

 

  
 

Delvis uppfyllt  – 
Färdigställs maj 2019. 
Följer projektplanen. 
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2030 är miljökapitalet 
intakt, vi hushåller med 
naturresurser och 
värnar den biologiska 
mångfalden 

Insamling av matavfall 
 
 
 
 
 
Grön skogsplan 
 
 
Levande landsbygd/strövområde 
 
 
 
Ett trivsammare och trafiksäkert centrum för 
gående och cyklister till stöd för handel, 
besöksnäring och kommunmedlemmar 

 

  
 

 

  
 

Ej uppfyllt – Arbetet med 
förberedelser för 
insamling kommer att 
påbörjas 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.  
Ombyggnad av nedre bron 
har skett. Anlagt 
cykelstråk på 
Surbrunnsgatan från 
korsningen Brunnsgatan 
samt på Norra hamngatan 
ner till nedre bron .   

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 

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

Verka för tåg- och bussförbindelser förbättras  

  

 

  
 

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

2030 erbjuder 
Bohusbanan effektiva 
persontransporter. 
Banan är rustad med 
sikte på 
godstransporter till 
Norge. 

Säkrare skolvägar.  Säker trafiklösning för 
Karlsgatan/Ringvägen 

 

  
 

 

  
 

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

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum  

2030 har Strömstad ett 
varierat näringsliv med 
en högre andel 
kunskapsföretag 

Genom god planering säkerställa att ledig mark 
finns för industrier och företag 

 

  
 

 

  
 

Uppfyllt – Bastekärr 
uppfyllt. 
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Personal 

 2015 2016 2017 
    

Antal anställda 64 65 67 
   varav kvinnor 11 12 10 
   varav män 53 53 57 

Antal årsarbetare 62 63 63 
Medelålder 48,71 48,0 47,4 
Andel i % heltidsanställda  95 95 89 
   varav kvinnor 78 80 78 
   varav  män 98 98 90 

Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 2,03 1,43 2,31 
   varav kvinnor 0,79 0,97 1,47 
   varav  män 2,23 0,35 2,48 

Långtidssjukfrånvaro i % (andel >59 dgr) 53 30 52 

Personalstruktur 

I tabellen ingår samtlig personal inom Tekniska förvaltningen det vill säga såväl skattefinansierad som 
taxefinansierad verksamhet.   

 

Sjukfrånvaro 

Förvaltningen har fortsatt låg sjukfrånvaro med god arbetsmiljö och trivsel.   

Övrigt 

För det interna informationsflödet har förvaltningschefen gett ut informationsbrev löpande för att beskriva för 
samtliga medarbetar vad som händer inom förvaltningen. Under året har förvaltningen haft regelbundna 
arbetsplatsträffar och genomfört möten inom förvaltningens samverkansgrupp.  

 

 


