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Kommunen i siffror 2012  2013  2014

Folkmängd 31/12 12 295  12 480  12 694
Primärkommunal skattesats 21,91  21,91  21,91
Årets resultat (mkr)   
Kommunen 12,9  33,7  12,5
Koncernen 14,5  37,8  16,4
Bruttoomsättning (mkr)   
Kommunen 768,3  852,2  875,5
Koncernen 862,7  948,5  964,3
investeringar (mkr)   
Kommunen 38,9  36,2  62,7
Koncernen 108,9  139,4  166,5
Balansomslutning (mkr)   
Kommunen 698,7  739,4  823,7
Koncernen 1780,9  1868,0  2016,7
soliditet inkl. hela pensionsförpliktelsen (%)   
Kommunen 20,4  21,6  21,8
Koncernen 12,2  12,8  13,0

Årsredovisning 2014
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 
2014. Avsikten är att den också ska tillgodose informationsbehovet hos övriga förtroendevalda, 
externa intressenter, medborgare och anställda. Här redovisas ekonomiskt resultat och finan-
siell ställning samt måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges prioriterade mål. I redovisningen 
finns också en översikt över resultat och verksamhet per nämnd och bolag.

Årets resultat uppgår till 12,5 mkr, att jämföras med budgeterat 13,5 mkr. Resultatet innehåller 
några större engångsposter som tillsammans ger en positiv nettoeffekt på 10 mkr. Dessa består 
främst av intäkter från exploatering och medfinansiering av statlig infrastruktur samt kostnader för 
renovering av stadshuset.

Resultatet före de extraordinära posterna ovan är 2,4 mkr mot budgeterade 11 mkr. Den negativa 
avvikelsen avser främst kostnader för ökad bemanning i verksamheterna inom Omsorgsnämnden 
vilket är en följd av ett ökat vårdbehov bland våra brukare. Verksamheterna inom omsorgsnämnden 
genomgår en omorganisation som på sikt kommer att innebära kostnadsbesparingar.  

Vi ser ett ökat behov av kommunens tjänster, vilket är en följd av den fortsatta befolkningsökningen 
samt ett allmänt större behov hos redan befintlig befolkning. Detta gör att vi fortlöpande anpas-
sar våra verksamheter, både genom att tillsätta extra resurser, men även genom att öppna helt nya 
verksamheter. Genom omfördelningar och effektiviseringar kan vi bibehålla en verksamhet med god 
kvalité och med en fortsatt god ekonomi.
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Organisationsplan
för strömstads kommun

Kommunfullmäktige styr kommunen

Strömstads kommun är en politisk styrd organisation där folkvalda politiker, så kallade förtro-
endevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och 
kvalitet.
 Vart fjärde år väljer strömstadborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommun-
fullmäktige 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 ärenden som skall 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. 

Kommunrevision

Bolag

Överförmyndare

Valnämnd

Arbetsutskott AB Strömstadsbyggen

aB strömstanet

aB strömstadsgaragen

aB strömstadslokaler

aB strömstads Badanstalt

Kultur och fritidsutskott

Folkhälsorådet

TeKnisK nämnd
KommunsTyrelsen

KommunfullmäKTige

KOmmuncHeF

mIljÖ- OcH Byggnämnd

BARn- OcH utBIldnIngSnämnd

omsorgsnämnd

Kommunlednings-
förvaltning

omsorgs-
förvaltning

Teknisk-
förvaltning

miljö- och bygg-
förvaltning

Barn-och utbildnings-
förvaltning

FörvaltningschefFörvaltningschefFörvaltningschefFörvaltningschef

4



5

Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många 
synpunkter. det innebär samtidigt att det ställs stora krav på 
kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunen ökar 
i befolkning vilket är positivt. de förväntningar vi alla har 
påverkar om vi blir nöjda eller inte. Vilka förväntningar är 
realistiska att ha på vår kommun?
Kommunens verksamhetsresultat uppgår till + 12,5 mkr att 
jämföra med det budgeterade 13,5 mkr.

Vi kan konstatera att de flesta verksamheterna har en budget 
i balans. Det har under 2014 arbetats mycket med omsorgen. 
De har dock fortfarande ett underskott men mycket positivt har 
gjorts och vi hyser tilltro till att förändringsarbetet utlöper väl. 
Analyser och vidtagande av åtgärder i våra verksamheter kom-
mer att fortsätta under 2015. Det är ett ständigt återkommande 
arbete och skall så vara. 
Nämndsverksamheten redovisar underskott med drygt 3 mkr.

Under 2014 startades byggandet av en aktivitetshall, renove-
ringen av stadshuset fortsatte och ytterligare barnomsorgsavdel-
ningar togs i bruk.
Reparation av hamnen på Torskholmen gjordes. Kommunen 
utsågs till ”Årets Båtkommun” motiveringen var bl.a. att fler 
båtplatser tillskapades. Det var inte gästhamnsplatser utan att 
båtplatskön minskades som var anledningen till utmärkelsen

Strömstads befolkning ökade under 2014 med 214 personer. Det 
är det näst högsta på många år. Strömstad har ökat i befolkning 
med över 1000 personer på de senaste fem åren. Det innebär 
1,7 % i genomsnittlig årlig befolkningsökning och placerar oss 
bland de 20-25 kommuner i landet som ökar procentuellt mest.
Det antyds ofta att det inte byggs, men det gör det verkligen. 
Var skulle annars dessa 1000 personerna bo i vår kommun. Dä-
remot är det fortsatt stor efterfrågan på bostäder. Mer bostäder 
behövs och är en stor utmaning både nu och i framtiden. Fär-
diga planer finns på ett antal områden och ytterligare planeras.

Framtid
Jag ser fortsatt ljust på vår kommuns framtid. Det kostar att växa 
och vi står inför stora och intressanta utmaningar. Vi bor i en 
kommun med goda framtida möjligheter och det är viktigt att de 
möjligheterna förvaltas på ett klokt sätt.

Det viktigaste i framtiden är givetvis att människor har arbete 
och här ligger Strömstad fortsatt lågt i arbetslöshet vilket är 
mycket glädjande. Dock hade man önskat att fler människor 
har möjlighet till heltidsarbete då det ofta för ungdomar är 
avgörande för att kunna skaffa sig sitt första boende. Ett breddat 
näringsliv är också önskvärt i vår kommun.

Vi hör också ofta från våra enkätundersökningar och i andra 
sammanhang att Strömstad har långt till högskola och universi-
tetsutbildning. Som ofta så verkar tanken stanna vid gränsen. Jag 
vill påstå att vi har nära till god utbildning i vår närhet, den finns 
på andra sidan gränsen. Det verkar vara en mental process som 
vill till för att vi skall inse detta. Här finns stora möjligheter och 
många människor som studerat i Norge är mycket nöjda. Vi kan 
göra detta till en styrka för våra medborgare och vår kommun is-
tället för att beklaga oss över avstånden till svenska studieorter.

Sammanfattning
En god balans mellan investeringar och driftkostnader är och 
kommer alltid att vara av största vikt för att värna kärnverksam-
heten. Ambitionen är fortsatt att öka antalet invånare. Målet på 
13 000 invånare är orealistiskt har vissa sagt. Svårt har jag sagt. 
Det har varit ett konkret och bra mål. Faktum är att även om 
vi under nästa år inte når riktigt till 13 000 invånare så har det 
ändå varit en otrolig utveckling vilket givetvis bidragit till ökade 
kommunala kostnader men också möjliggjort att finansiera den 
utbyggda sociala servicen i Strömstad kommun. Målet med 13 
000 invånare har fått stort genomslag och är ett bra exempel på 
ett enkelt och tydligt mål.

Ronnie Brorsson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Bokslut 2014

Tack till politiker och alla medarbetare för ett bra 
utfört arbete under 2014.
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Sju av tio invånare kan
rekommendera strömstad
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Helhetsbetyget för kommunen som en plats att leva och bo 
på är högre än i andra kommuner och många kan tänka sig att 
rekommendera sina vänner att flytta hit. många är också nöjda 
med tillgången på arbete.

Det visar statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 
2014 där kommuninvånarna själva betygsatt sin kommun. Ström-
stad är dessutom bäst i Sverige när det kommer till kommersiellt 
utbud. Invånarna i Strömstads kommun är mer nöjda än i någon 
annan kommun vad gäller kommersiellt utbud. I undersökningen 
gavs 600 invånare i åldern 18-84 år möjlighet att svara på en 
attitydundersökning om Strömstad som plats, kommunens verk-
samheter och medborgarnas inflytande. Av dessa svarade 258 
personer (43 procent). 

Strömstad får även högt betyg avseende trygghet. Invånarna är i 
liten utsträckning oroade över att gå ut på kvällarna eller för att 
bli rånade eller misshandlade. Att Strömstad upplevs som tryggt 
skulle kunna förklaras med storleken, det sociala kittet upplevs 
starkare när många känner varandra i en liten stad. Samtidigt är 
vi till och med tryggare än i andra kommuner av samma storlek.

Kommunens verksamheter

Även om helhetsbetyget för kommunens verksamheter inte är 
högre än för andra kommuner, får fortfarande många av kommu-
nens verksamheter högt betyg. Kommuninvånarna är framför allt 
nöjda med vattenförsörjning, räddningstjänst och renhållning. 

Bostäder fortsätter vara ett område där vi ligger under genom-
snittet. Flera av de som svarat tycker att det är svårt att hitta ett 
bra boende och att vi borde erbjuda fler boendeformer.

Förskoleplatser är ytterligare ett område där kommunen under 
några år fått relativt låga betyg i undersökningen. Kommunen har 
jobbat intensivt och kan nu erbjuda förskoleplatser till alla barn. 
I framtiden vill kommunen bli ännu bättre på att föra en dialog 
med föräldrar om den verksamhet som erbjuds. 

Dialog är ett område där kommunen får relativt lågt betyg. Vi 
kommer därför att arbeta för att bli bättre på såväl information 
som kommunikation med medborgarna. Vi har också som ambi-
tion att öka förtroendet för de kommunala verksamheterna, de 
politiska besluten och dess genomförande.

Högt helhetsbetyg när medborgarna 
betygsätter Strömstad

ScB:s medborgarundersökning
• Enkäten genomfördes i 119 kommuner under hösten 2013
 och våren 2014.
• Strömstad har tidigare delat ut en medborgarenkät år 2008,
 år 2010, år 2011 samt år 2012.
• Betygsindex kan ligga mellan 0-100.
• Under 40 betraktas som inte godkänd.
• Över 55 betraktas som nöjd.
• Över 75 betraktas som mycket nöjd.

 Index i jämfört med
 strömstad andra kommuner

Nöjdhet med kommunen i sin helhet
som en plats att leva och bo på 64 +                 
Rekommendation till vänner att flytta till Strömstad 68 +                 
Kommersiellt utbud 76 +                 
Trygghet 68 +                 
Arbetsmöjligheter 62 +                 
Räddningstjänst 77 =                 
Vatten- och avlopp 81 =                 
Renhållning och sophämtning 73 +                 
Förskola 51 -                 
Inflytande-Index 41 =                 
Boende 39 -                 

resultat i korthet (sCB:s undersökning)

Ett plustecken betyder att Strömstad är bättre än medel för samtliga deltagande 
kommuner. Ett likamedtecken innebär att det inte finns några statistiskt säkerställda 
skillnader mellan Strömstad och medlet för samtliga deltagande kommuner.
Ett minustecken betyder att Strömstad är sämre än medel för samtliga deltagande 
kommuner.
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Årets resultat för kommunen uppgår till 12,5 mkr. jämfört med budget visar 
nämnderna ett samlat underskott med 3,4 mkr. Finansförvaltningen visar ett 
överskott på 2,3 mkr där skatter och statsbidrag står för 5,8 mkr.

I resultatet ingår några större jämförelsestörande poster av engångskaraktär:

• Intäkter från exploateringsverksamhet, 13,2 mkr 
• Intäkter från medfinansiering av järnvägsbro, 6,5 mkr
• Kostnader för renovering av Stadshuset med 10,2 mkr
• Högre avsättning till pensioner till följd av aktualisering av registerunderlaget till
 pensionsberäkning, 6,9 mkr

Övriga större avvikelser är omsorgsnämndens fortsatta behov av förstärkt bemanning 
inom våra äldreboenden samt kostnader för boende till personer med omfattande 
behov av stöd. Barn- och utbildningsnämndens har under året haft fortsatt höga 
kostnader för ökade behov av särskilt undervisningsstöd. Förskoleverksamheten 
tillfördes extra resurser utöver vad som budgeterats innan verksamheten i den nya 
förskolan i Mällby var drift.
Miljö- och byggnämndens överskott är av engångskaraktär vilket främst beror på 
rekryteringssvårigheter till vakanta tjänster. Tekniska nämnden redovisar ökade 
hamnintäkter vilket påverkat resultatet positivt. 

* I dessa poster ingår intäkter från exploateringsverksamheten och medfinansiering av järnvägsbron.

17%70% 7% 4% 2%
0,4%

Skatt och kommunal-
ekonomisk utjämning

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

Bidrag från 
staten, EU m fl*

Försäljning av 
verksamhet *

Finansnetto

Hyror och 
arrenden

Kommunens totala intäkter 2014
Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter. Taxor, avgifter och inkomster från 
försäljning bidrar därutöver till verksamheternas finansiering med nästan en fjärdedel.

 Värdesäkrat eget kapital 3,5 8,3 3,2

Mått: Real förändring av eget kapital (årlig procentuell förändring minus inflation)

  2012 2013 2014

mål för ekonomin
ekonomin i korthet

Kommunens ekonomi
Välskött kommunal ekonomi
målet är uppnått

Kommunfullmäktiges prioriterade mål för ekonomin bygger 
på principen att varje generation själv ska bära kostnaderna 
för servicen som den konsumerar. För att säkerställa att 
så sker ska det ekonomiska resultatet  ge ett tillräckligt 
överskott, så att soliditeten ökar och det egna kapitalet 
värdesäkras, det vill säga att det ökar mer än inflationen. 

För att klara överskottsmålet och önskad kvalitet krävs 
att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt. Med det menas att målen för 
verksamheten uppnås inom givna ekonomiska ramar. Då 
sambandet mellan mål och budget inte är helt säkerställt 
har kravet för måluppfyllelse satts till 75 procent. Denna 
nivå uppnås för verksamhetsmålen vid en sammanvägd 
bedömning, medan Kommunfullmäktiges sammanvägda 
måluppfyllelse inte riktigt når upp till kravet.

De finansiella målen och riktlinjerna uppnås. De behandlas 
på sidorna 34-37. Den sammanvägda bedömningen är 
att kommunen har en välskött ekonomi och att målet har 
uppnåtts.
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Användning av skatteintäkter 2014

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.

Strömstads kommun 12,5 13,5 -1,0
AB Strömstadsbyggen, koncern 4,2 0,5 3,7
AB Strömstadslokaler  0,2 0,3 -0,1
AB Strömstads Badanstalt -0,5 0,0 -0,5 
Summa inklusive utdelning 16,4 14,3 2,1
Avgår utdelning 0,0 -0,2 0,2 
Årets resultat koncern 16,4 14,1 2,3

KommunsTyrelsen   -53,2 -54,4 1,2
omsorgsnämnd   -219,2 -213,4 -5,8
BARn- OcH utBIldnIngSnämnd   -294,3 -293,0 -1,3
TeKnisK nämnd   -9,4 -10,9 1,5
mIljÖ- OcH Byggnämnd   -22,6 -23,6 1,0
Summa nämnder   -598,7 -595,3 -3,4

FInAnSFÖRVAltnIngen   611,2 608,8 2,3
    Kommunalskatt, statsbidrag och och utjämning   612,1 606,3 5,8
   Finansnetto exkl pensionsfond och avtalspension   2,9 2,8 0,1
   Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning mm   1,6 3,0 -1,4
   Avtalspensioner   -8,7 -1,1 -7,6
   Internränteintäkter   10,4 11,2 -0,8
   Pensionsutbetalningar   -12,0 -12,3 0,3
   Exploateringsverksamhet, nettointäkt sålda tomter  13,2 0,0 13,2
   Övriga poster   -8,3 -1,1 -7,2
ÅRetS ReSultAt före justeringar   12,5 13,5 -1,0
tillförs eget Kapital   12,5

TeKnisK nämnd
taxefinansierad verksamhet
Taxekollektivet Vatten och Avlopp   1,2 0,0 1,2
Taxekollektivet Avfallshantering   1,7 0,0 1,7
Taxekollektivet Fjärrvärme   -0,3 0,0 -0,3
Summa    2,7 0,0 2,7
tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond  2,7 

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i mkr

Belopp i mkr

Budget
2014

utfall
2014

utfall
2014

avvikelse

avvikelse

utfall
2014

Budget
2014

KOnceRnRedOVISnIng

dRIFtSRedOVISnIng

ekonomiskt resultat

Läs mer om kommunens ekonomiska resultat på sidan 34.
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Vision & mål

Vision och mål
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FOKuSOmRÅden OcH mÅl

Delvis uppnått

Uppnått

Ej mätbart

För att Strömstad ska utvecklas och vara en attraktiv 
kommun att arbeta, leva och bo i krävs en vision och 
mål som stakar ut riktningen mot framtidens Strömstad. 
Den långsiktiga visionen för Strömstads kommun beslutades 
2007 och lyder:
”Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveck-
ling där livskvalitet, miljö- och kulturvärden stärks.”
Som ledstjärnor på väg mot visionen finns fyra övergripande 
mål:

• ÖKAt medBORgARengAgemAng

• FÖRBättRAd FOlKHälSA

• eFFeKtIV eKOnOmISK OcH eKOlOgISK HuSHÅllnIng

• OFFenSIVt SAmHällSByggAnde

utvecklingsområden i fokus 
De övergripande målen ska skapa växtkraft och leda till att 
Strömstad i slutet av år 2015 ska ha en befolkning på 13 000 
invånare. För att konkretisera arbetet har särskilda utvecklings-
områden identifierats, alla med prioriterade mål. 
Nio av utvecklingsområdena riktar sig mot invånare, näringsliv 
och besökare.  För att kunna uppnå målen fordras att det finns 
rätt resurser i form av människor och pengar. Kommunen har 
därför fastställt prioriterade mål även för medarbetarna och för 
ekonomin. 

den strategiska planen
Utvecklingsområdena beskrivs i den strategiska planen från 
2009. Här finns de mål och strategier som i fem år varit vägle-
dande för arbetet med de utvecklingsteman som riktar sig mot 
invånarna. Planen har dessutom utgjort grunden för kommu-
nens verksamhetsstyrning och för arbetet mot god ekonomisk 
hushållning. I planens inledning lyfts det geografiska läget och 
Bohusläns fantastiska natur och miljö fram som Strömstads 

främsta styrkor. Strömstad är ett starkt och välkänt varumärke, 
en plats som är attraktiv för både boende och besökare. År 2014 
var det sista året för den nuvarande strategiska planen. En över-
sikt av mål och måluppfyllelse för 2014 ges i tabellen till höger.

Vägen vidare
Ökad samverkan med grannkommuner samt vidareutveckling av 
de marina näringarna och besöksnäringen rymmer potential för 
ytterligare tillväxt. Bostadsbyggande för en växande befolkning 
liksom förbättrade järnvägsförbindelser och utbyggnad av fiber-
nät för höghastighets-it har identifierats som viktiga förutsätt-
ningar för tillväxten.
 
På de följande sidorna redovisas bedömningar av måluppfyllelse 
och ett urval av genomförda insatser inom respektive utveck-
lingsområde. Mer information om 2014 års verksamhet och 
resultat kan hämtas från nämndernas verksamhetsberättelser på 
kommunens webbsida.

Vision & mål

Boende 

Ökat antal invånare 

näRIngSlIV

Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda 
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stadens miljö
Ökad tillgänglighet i offentliga miljöer
målet nås delvis

näringsliv
Kommunal service anpassad till efterfrågan hos 
näringsliv och enskilda
målet nås delvis

  12 295 12 480 12 694
  285 185 214
  2,4% 1,5% 1,7%

   
  56  57 55

Mått: Antal invånare 31 dec, förändring i antal och procent. Källa: SCB

Mått: Nöjd-Medborgar-Index, avseende hur väl kommunen sköter sina olika verksamheter.
Källa: SCB’s medborgarundersökning

 2012 2013 2014 riket

Ingen
mätning

 Ökat antal invånare 2012 2013 2014

Boende
Ökat antal invånare
målet är uppnått

Målet är uppnått såsom definierat i ökat antal invånare. 
Vi är på god väg mot det långsiktiga målet om 13 
000 invånare 2015. Strömstads befolkningsökning 
är procentuellt bland de högsta i riket och utfallet 
2014 innebär att vi placerar oss på plats 19 bland de 
kommuner som växer mest (av totalt 290 kommuner).

Övriga kommentarer

• 24 nya kommunala lägenheter har färdigställts i Skee.
 AB Strömstadsbyggen har även inlett byggnation av
 drygt 40 lägenheter på Mällby.
• Ny förskola på Mällby med sex avdelningar invigdes i
 augusti 2014. Tillgång till förskola är en av flera
 faktorer som påverkar inflyttning.
• Ingen ny detaljplan för bostäder har antagits under
 2014. Dock har arbetet med detaljplan för
 Rådhusberget samt Canning inletts under året, båda
 med utrymme för ett stort antal bostäder. 
• Nämndsmålet att minst 50 procent av
 bygglovsärendena ska avslutas inom åtta veckor
 är uppnått.
• Nämndsmålet om att 2014 ta fram en boendeplan för
 2015-2020 för barn och ungdom, äldre och andra
 grupper som har behov av särskilt stöd, är uppnått.

Mätningar av hur nöjda våra medborgare och företagare 
är med den kommunala servicen visar att resultatet för 
Strömstads kommun ligger och pendlar runt genomsnittet 
för landets kommuner, med en svagt positiv utveckling. 
Åtgärder har vidtagits för att öka tillgänglighet och service 
gentemot näringslivet.

Övriga kommentarer

• Nämndsmålet om ledig tomtmark tillgodoses genom
 erbjudande om industrimark på Bastekärr i Skee. 
• I branschorganisationen Svenskt Näringslivs ranking av
 näringslivsklimatet för 2014 ligger Strömstads kommun
 på 186:e plats av 290 kommuner vilket är en förbättring  
 med elva platser jämfört med 2013.
• Kommunens personal har under året utbildats med
 sikte på förbättrat näringslivsklimat och god service till
 kommunens företagare (”Förenkla helt enkelt”). 
• Vi har under året utökat våra öppettider i växeln och
 har nu öppet 8-16.30 även på fredagar. Förberedelser
 för öppethållande hela dagar utan att stänga för lunch
 pågår.

Styrtal för att mäta måluppfyllelse saknas inom området, 
ej heller har nämnderna uttalade mål inom detta område. 
En del av verksamheternas löpande arbetet bidrar dock 
till måluppfyllelse. Exempel är tekniska förvaltningens 
kontinuerliga arbete med att avhjälpa hinder för 
funktionsnedsatta i den offentliga utemiljön.

Vision & mål
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Kommunikationer och infrastruktur
Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

målet är uppnått

Kultur och fritid
Bättre förutsättningar för fritidsaktiviteter/
barn och unga

målet är uppnått

natur
Värna och utveckla natur- och friluftsvärden

målet är uppnått

  19,15 26,79 30,23 57,48   54 Ingen mätning 55 61   15(1) 15(1) 16(2)

Mått: Andel (%) av befolkningen med tillgång till snabba bredband (minst 100 Mbit/sekund).
Källa: Post och Telestyrelsen, www.statistik.pts.se

Mått: Nöjd-Region-Index för fritidsaktiviteter.
Källa: SCB:s medborgarundersökning

Mått: Antal naturreservat i Strömstads kommun, varav kommunala inom parentes.
Källa: Länsstyrelsen.

 2012 2013 2014 riket  2012 2013 2014 riket   2012 2013 2014

Övriga kommentarer

• Kommunala bolaget Strömstanet uppnådde drygt 1
 900 anslutningar vid årets slut varav cirka 50 företag. 
• Ytterligare 13 verksamhetslokaler i kommunens regi
 har under året fått fiberanslutningar via Strömstanet.
 Därmed är 40 verksamheter anslutna av totalt 57
 möjliga. 
• Antalet anlöp i färje- och handelshamnar har under
 året ökat med cirka 12 procent (motsvarar 175 anlöp
 jämfört med 2013). 
• Gästhamnen i Strömstad har utvecklats med
 webbaserat betalsystem och ett nytt snabbt WiFi.
• Antalet resande i färjetrafiken uppgick till cirka 1,1
 miljoner, en ökning med cirka 10 procent i jämförelse
 med 2013.

Övriga kommentarer

• Projekteringen för den nya aktivitetshallen har
 avslutats under året. Arbetet har omfattat samråd
 med en rad föreningar, Kommunfullmäktige tog
 beslut om byggnation i november.
• Stadsbiblioteket har utökat sin programverksamhet
 för barn och unga under året. Författarbesök,
 läsestunder, teaterverksamhet har bidragit till
 att utveckla biblioteket som en attraktiv mötesplats.
• Konsthallen Lokstallet har under året arbetat aktivt
 med barn- och ungdomsverksamhet.
• Fritidsgården (Kanal Ung) har haft öppet tre kvällar i
 veckan med cirka 15-20 besökande ungdomar per
 kväll.
• Flera möten har genomförts för att diskutera hur
 det mångåriga önskemålet om ett kulturhus kan
 uppfyllas.

Övriga kommentarer

• Genom reservatet Kobbungen ökar andelen skyddad
 mark i enlighet med kommunens intentioner och
 Sveriges miljökvalitetsmål.
• Antalet besökare på EkoParken är fortsatt på hög
 nivå (2784 personer 2014). Ett fortsatt intresse visas
 från skolelever i alla åldrar.
• Skötsel av kommunens skogar sker inom ramen för
 antagen ”grön skogsvårdsplan” av entreprenör som
 upphandlats för ändamålet.
• Rutiner och ansvarsfördelning rörande tillsyn och
 skötsel av kommunal mark, ansvar strandstädning
 etc. har antagits. 

Fortsatt fiberutbyggnad via det kommunala bolaget 
AB Strömstanet har varit i fokus inom området  
kommunikationer och infrastruktur. En rad företag 
samt invånare har under året fått tillgång till bredband 
via fiber och kan därmed nyttja ett stort utbud av 
kapacitetskrävande IT-tjänster. Jämfört med riket ligger 
Strömstad fortfarande långt efter, men utvecklingen går i 
rätt riktning.

Barn och unga står i fokus för målet om bättre förutsätt-
ningar för fritidsaktiviteter. Den enskilt mest prioriterade 
satsningen för att nå målet under 2014 var byggstarten 
av det nya aktivitetshuset på Strömsvallen. Tillgängliga 
nyckeltal visar på ett förbättrat betyg från invånarna i 
fråga om tillgång till fritidsmöjligheter.

I juni 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta 
naturreservatet Kobbungen, därmed har arealen 
skyddad mark ökat. Delmålet om rutiner för tillsyn till 
följd av miljökonsekvensbeskrivningar nås delvis genom 
beslut om ansvarsfördelning inom naturvård. Målet om 
förbättrad skötsel av tätortsnära skog uppnås.

Vision & mål



14

miljö och energi
en tydlig miljöprofil
målet nås delvis

trygghet och hälsa
delaktiga medborgare/Barnperspektivet 

målet nås delvis

  59 Ingen mätning 56 55

Nöjd-Medborgar-Index, 1-100. Utgår från frågan: “Vad tror eller tycker du om kommunens 
insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?”.
Källa SCB’s Medborgarundersökning.

 2012 2013 2014 riket

  40 Ingen mätning 41 41

Nöjd-Inflytande-Index, 1-100, avseende invånarnas insyn och inflytande över kommunens beslut 
och verksamheter.
Källa: SCB’s Medborgarundersökning.

 2012 2013 2014 riket

utbildning
livslångt lärande
målet nås delvis

  82 76 86 77

Mått: Elever i grundskolan som når målen i alla ämnen, andel i %.
Källa: Skolverket

 2012 2013 2014 riket

Nämnderna arbetar på olika sätt mot fullmäktigemålet. 
Det föreligger dock ett behov av en övergripande 
miljöstrategisk satsning i avsikt att arbeta aktivt mot 
kommunens övergripande vision och mål. En tjänst som 
miljöstrateg inrättas under 2015 i syfte att samordna och 
utveckla miljöarbetet inom kommunen.

Övriga kommentarer

• Nämndsmålen om att redovisa arbetet per miljömål,
 att inom EkoParkens ramar informera om förnybar
 energi och miljöanpassning av hamnar, minimal
 miljöpåverkan från verksamheterna och fler förskolor
 /skolor med miljöprofil, nås delvis.
• Ökad andel ekologisk mat i måltidsorganisationen
 samt en effektiv tillsynsverksamhet utifrån
 kommunens miljömål och med fokus på strandskydd,
 bidrar till måluppfyllelsen.
• Energirådgivning sker i samverkan med Tanums
 kommun vilket underlättar för invånarna vid köp av
 tjänster och produkter. 
• En kvalitetsmätning från januari 2014 visar att
 Strömstads kommuns miljö- och hälsoskydds-
 avdelning lämnar svar med högre kvalitet och på
 kortare tid jämfört med genomsnittet för andra
 deltagande kommuner.

Kommunen genomför en rad insatser för ökad delaktighet 
och medborgarengagemang samt för att stärka barn-
perspektivet. Mätningar av medborgarnas upplevelse 
av delaktighet visar på behov av mer öppna och trans-
parenta processer och bättre dialog med tjänstemän 
och politiker. Checklistan för att bevaka barnperspektivet 
används i liten utsträckning och det behövs insatser för 
att stödja ungdomsinitiativ i inflytandefrågor.

Övriga kommentarer

• En ny och mer användarvänlig webbplats har arbetats
 fram under året. Avsikten är att underlätta
 medborgarnas kontakter med den kommunala
  organisationen samt att främja medborgardialogen.
• Inom den fysiska planeringen har flera dialogmöten
 genomförts med samhällsföreningar och
 vägföreningar.
• Vi har genomfört en enkät till ungdomar om
 fritidsvanor och fritidsutbud som används för att
 utveckla kommunens fritidsverksamhet för unga.
• Under hösten fick Strömstad licens för användandet
 av BBIC (Barnets Behov i Centrum) i arbetet med barn
 och unga som utreds för eventuellt behov av insatser.
• En omorganisation inom omsorgsförvaltningen har
 genomförts, vilken väntas leda till ett mer strukturerat
 arbete mot ökad trygghet och bättre hälsa för
 behövande.

Andelen elever i grundskolan som når kunskapsmålen 
har ökat under året och de senaste årens negativa trend 
är därmed bruten. Det är framför allt en ökad andel 
elever som fått godkända betyg i matematik och svenska 
som är orsaken till den positiva förändringen. Den låga 
genomströmningen i gymnasieskolan är inte unik för 
Strömstad, utan visar ett nationellt problem. Åtgärder 
planeras för ett bättre resultat. Antalet studerande vid 
vuxenutbildningen har ökat jämfört med föregående år.

Övriga kommentarer

• Andelen elever i grundskolan som nått
 kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 76 procent
 till 86 procent och andelen behöriga till nationellt
 gymnasieprogram har ökat från 81 procent till 86
 procent. De förbättrade kunskapsresultaten ska ses
 mot bakgrund av de utvecklingsinsatser som gjorts.
 Framför allt har förändrat innehåll och metodik inom
 matematikundervisningen lett till ökad mål- 
 uppfyllelse.
• IT-planens etapp två har genomförts under året;
 högstadiets 350 elever har därmed fått tillgång till en
 egen dator som lärverktyg
• I augusti öppnades en ny förskola på Mällby med sex
 avdelningar. Projekteringen av en ny förskola om sex
 avdelningar i Skee inleddes under året.

Vision & mål
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Kommunen som arbetsgivare
engagerade och motiverade medarbetare
målet ej mätbart 2014

  3,72 3,64 3,67 Ingen mätning

Mått: Medarbetarenkät, Index

 2009  2011 2013 2014 

Under 2014 har ingen medarbetarenkät gjorts vilket 
innebär att inget resultat finns att redovisa. Vissa 
nämnder visar dock på en positiv utveckling mot målet. 
En ny medarbetarenkät kommer att göras under 2015, 
då med en delvis ny utformning. 

Övriga kommentarer
• Sjukfrånvaron ökade till 6,05 procent för 2014,
 jämfört med 5,13 procent år 2013. Ökningen avser
 både korttids- och långtidsfrånvaron. Trenden är
 inte unik för Strömstad, utan känns igen i de flesta
 kommuner runt om i landet. 
• Personalens utnyttjande av kommunens friskvård
 fortsätter. Under året har en fjärde leverantör av
 friskvård anlitats som erbjuder
 tillgång till träning dygnet runt. 
• Kommunen har utmaningar i fråga om rekrytering
 till allt från ledande poster till specialiserade
 yrkeskategorier inom bland annat omsorgen. Flera
 vakanser har under året behövts lösas med
 konsultstöd.

Vision & mål
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tillgång till ett varierat och bra boende är en viktig förutsätt-
ning för tillväxt och ökat invånarantal. I Strömstad vill vi er-
bjuda attraktiva bostäder i en trygg och stimulerande miljö. 
nyproduktion av bostäder ska öka antalet helårsboende.
Planering inledd på canning och mällbyhöjden

Planering inledd på canning och mällbyhöjden
För Mällbyhöjden förbereds för en ny stadsdel för boende 
med 400-600 bostäder. Ett naturvårdsutlåtande har under året 
tagits fram där en planeringsidé om naturanpassad bebyggelse 
i området redovisas. Arbetet med en ny detaljplan för Canning 
har inletts, målet är 150-300 lägenheter. Även planarbete för 
ökat antal bostäder på Rådhusberget har inletts. På området 
Monelid finns det två egnahemstomter till försäljning. Kom-
munala tomter till försäljning finns även på Rossö.

nya lägenheter i Skee
Under året har så kallade KOMBO-hus färdigställts i Skee. Sats-
ningen är resultatet av en ny typ av upphandling av bostads-
byggande. Bakgrunden är att SABO har gjort ett ramavtal för 
hela landet som bostadsbolag kan avropa från. Under året har 
ytterligare ett 20-tal lägenheter färdigställts. Upphandlingen 
har sänkt produktionskostnad väsentligt, priset beräknas 
vara 10 000 kr lägre per kvadratmeter jämfört med tidigare 
byggprojekt. Ökad standardisering och färre valmöjligheter i 
inredningen har bidragit till att priserna kunnat hållas nere.

Boende

Vision & mål
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nationellt intresse för mällby
Pågående byggnation av 44 nya lägenheter på Mällby väcker 
nationellt intresse, bland annat på grund av vår procedur för 
upphandling. I korthet har vi överlåtit på entreprenören att nyttja 
sitt kunnande utan att ge avkall på svenskt byggnorm. Resultatet 
är byggnation till ett pris som ligger cirka 1 000 kr per kvadratme-
ter under priset för KOMBO-hus (se ovan). Beräknat färdigstäl-
lande är i oktober-november 2015. En stor del av lägenheterna 
är redan uthyrda, flera månader innan inflyttning. Noteras kan 
att energiförbrukningen ligger så lågt som 28 kWh/kvm, vilket är 
motsvarande den norm som gäller för så kallade passiv-hus. 

ny kostym på Skepparen
Renoveringen av 149 lägenheter i äldre delen av kvarteret Skep-
paren har slutförts under året. Arbetet har bland annat omfattat 
byte av takfönster och entrédörrar. Arbetet har utförts till cirka 
25 procent lägre priser än tidigare, bland annat genom förbättrad 
konkurrens. 

Boende för flyktingbarn
Den förste oktober 2014 stod kommunens boende för ensam-
kommande flyktingbarn färdigt. Boendet ”Solbacken” invid 
äldreboendet Solbogården, invigdes den 17 oktober. Under den 
första tiden bjöds grannar och andra intressenter in för att skapa 
bra samarbete. Boendet har 14 platser och startade upp med att 
under årets sista tertial ha tio ungdomar på plats. 

Fördjupade planer på gång
Arbetet med nya så kallade fördjupade översiktsplaner (FÖP) 
har fortsatt under året. Lokalisering av ny bebyggelse är en viktig 
fråga i planerna som, väl färdiga, underlättar handläggning av 
såväl detaljplaner som enskilda bygglov. Närmast i tid ligger fär-
digställande av ny FÖP för Nordby-Svinesund. Därefter prioriteras 
Strömstad tätort-Skee samt norra kustområdet.
.

Omvärldsfaktorer
Strömstad har god arbetsmarknad och en stark befolkningsök-
ning. Efterfrågan på bostäder i kombination med ändrad och 
tillkommande lagstiftning inom miljö- och byggsektorn ställer 
krav på effektiv handläggning och service. Efterfrågan på mark 
för bostäder skapar behov av så kallade fördjupade översiktspla-
ner (FÖP) för analyser av lämplig lokalisering av nya bostadsom-
råden. Kommunens mål är att FÖP:ar ska finnas för merparten av 
mark väster om E6. För tätorterna Strömstad och Skee tillkom-
mer behovet av en helhetssyn för tätorternas utveckling.

I årets medborgarundersökning ges Strömstad lågt betyg avse-
ende boende. Det är framför allt möjligheter att hitta bra boende 
samt utbud av olika boendeformer som drar ner betyget. Däre-
mot tycker många att bebyggelsen är trivsam. Ungdomar och 
låginkomsttagare vittnar om höga priser och långa bostadsköer. 
Strömstads resultat från undersökningen är signifikant sämre än 
andra kommuner som deltar och visar på behov av ett samlat 
grepp om frågan om boende för dagens och kommande genera-
tioner. Det finns bland annat behov av att bättre belysa samban-
det mellan bostadsbyggande och befolkningsökning, med andra 
ord hur många av de bostäder som byggs som blir helårsboende 
respektive delårsboende.

Befolkning i strömstads Kommun 2001-2014
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Källa: SCB

Boende. Befolkningens åldersfördelning 2010-2014

strömstad 2010 2011 2012 2013 2014 riket -14

 0-4 5,3% 5,4% 5,9% 6,0% 6,0% 5,8%
 5-19 15,9% 15,7% 15,1% 15,3% 15,3% 16,7%
 20-44 29,8% 29,9% 30,5% 30,8% 31,1% 32,7%
 45-64 27,2% 27,1% 26,6% 26,0% 25,6% 25,0%
 65+ 21,7% 21,9% 21,9% 21,9% 22,0% 19,8%

Källa: SCB

Vision & mål
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Strömstad har ett strategiskt läge vid Bohuskusten mellan 
Oslo och göteborg. med nya e6 krymper restiden och 
pendlingsmöjligheterna ökar. nya infartsvägar och utbyggnad 
av bredband via fiberlänk skapar utvecklingsmöjligheter. 
Strategiska planen lyfter fram hamnstaden Strömstad som en 
viktig del av varumärket Strömstad. 

Framgångsrik fiberutbyggnad
Anslutningsgraden är hög inom villaområden i tätorten (50-60 
procent). 13 kommunala verksamhetslokaler har anslutits under 
året. Återstår gör bland annat skolorna på Rossö, Mellegården 
och Koster. Två fiberföreningar, Näsinge och Flåghult, har börjat 
anlägga sitt fibernät under 2014. Kommunen lämnar bidrag till 
anläggningarna tillsammans med Västra Götandsregionen.

Årets båtkommun
Strömstad kommun fick under året motta utmärkelsen ”Årets 
båtkommun”. Priset delas ut av Sweboat, Båtbranschens riksför-
bund. Motiveringen var att kommunen visar en vilja att hela tiden 
förbättra förutsättningarna för kommunens innevånare att ha 
egen båt. Även miljösatsningarna uppmärksammas.

nytt rederi trafikerar Strömstad-Sandefjord
I juni 2014 startade ytterligare ett rederi, Fjordline, upp trafiken 
på rutten Strömstad-Sandefjord. Kommunens insatser har lett 
till att de båda rederierna Fjordline och Color Line tills vidare kan 
samsas om terminal och kajplats vid Torskholmen. 

App underlättar parkering
Parkeringsverksamheten har under året testat parkeringsappen 
”Park-on-off” som blivit ett bra komplement till de vanliga parke-
ringsautomaterna. Syftet är att underlätta för parkeringskunderna 
samtidigt som behovet av kontanthantering vid parkeringsauto-
materna minskar. Med ParkOnOff betalar kunden via mobiltelefo-
nen, systemet används av allt fler kommuner.

Vision & mål
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Antal nystartade företag

  2012 2013 2014

 Strömstad  142 132 103

Arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv har stor 
betydelse för vår attraktionskraft. Strategiska planen betonar 
vikten av en differentierad arbetsmarknad med fler kvalifi-
cerade arbeten. Vi ska även förvalta och utveckla vår position 
inom besöksnäring och upplevelseindustrin. det marina arvet 
ska vårdas och stödjas för att bevara befintliga arbetstillfällen 
och skapa nya. 

Hållbar destinationsutveckling 
Vi har under året fortsatt vårt samarbete med Kosterhavets natio-
nalpark, företag inom besöksnäringen och Västsvenska Turistrå-
det med fokus på produktutveckling. Arbetet har bland annat 
omfattat kartor och annan vägvisning, men också stöd till nya och 
befintliga entreprenörer. Parallellt har ett samarbete för en ge-
mensam strategi för besöksnäringen inletts mellan kommunerna i 
Bohuslän och Västsvenska Turistrådet. 

ny marknadsföringskanal
Arbetet för att via den kommunala turistbyråverksamheten 
marknadsföra och tillgängliggöra Strömstad och Kosterhavet har 
fortsatt. Antalet besök på webben ökade under året, vi medfi-
nansierade även en ny ”turist-app”. App:en är en digital besöks-
guide för destinationen Strömstad och Kosterhavet. Guiden är 
resultatet av ett lyckat samarbete mellan Strömstad Infocenter, 
besöksnäringen och ett UF-företag (Ung Företagsamhet) vid 
Strömstad gymnasium.

dialog med lokala företag
Vi har löpande under året ordnat ”destinationsträffar” med fören-
ingar och företag i syfte att främja utveckling inom besöksnäring-
en. Årets ”sommarträff” arrangerades i juli, målgruppen var både 
bofasta och delårsboende företagare inom alla branscher. Träffen 
lockade drygt 70 deltagare, merparten företagare, samt politiker, 
tjänstemän och andra aktörer.

Blå översiktsplan sjösatt
Marina näringar ses som en viktig tillväxtfaktor för framtiden. 
Inom samarbetsorganet Tillväxt Norra Bohuslän presenterades 
under året en planhandling för ”Blå översiktsplan”. En tillhörande 
Maritim näringslivsstrategi kompletterar arbetet. Svinesundskom-
mittén, med syftet att utveckla gränsregionen till nytta för företag 
och invånare, har sitt säte i Strömstad.

Stöd för yrkesfisket
Kommunen har under året åter varit värd för ”Samförvaltning 
norra Bohuslän”, ett samarbetsorgan för att samsa yrkesfiskets 
behov med skyddet av områdets höga marina naturvärden. Vi 
har inom Samförvaltningen varit projektägare för två projekt 
med syftet att dels peka på möjligheter till vattenbruk för fiskare, 
dels analysera effekterna av ett eventuellt införande av säljbara 
fiskerättigheter på nationell nivå.

näringsliv

Omvärldsfaktorer
Gränshandeln och dagsturismen bidrar till att Strömstad är en 
levande stad året runt. Handeln ger underlag för ett växande 
näringsliv och en god arbetsmarknad. Intäkterna från färje-
trafiken mellan Strömstad och Norge är ett värdefullt tillskott 
till kommunens ekonomi. Beroendet av besöksnäringen och 
handel gör samtidigt kommunen utsatt i händelse av konjunk-
turförändringar. 

Arbetet med att utveckla Kosterhavet och Strömstad som en 
hållbar destination har potential att öka besöksnäringens om-
sättning. Ökad samverkan, paket- och produktutveckling samt 
infrastrukturella insatser kommer att krävas för framgång. Det 
finns ett generellt behov av ett mer organiserat samarbete 
med näringslivet. En viktig faktor för ett gott näringslivsklimat 
är att ge företagen ett gott bemötande i de vardagliga kontak-
terna med kommunen.

Källa: www.företagarcentrum.com

Vision & mål
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ett rikt föreningsliv och kulturutbud präglat av kvalitet och 
mångfald skapar meningsfulla fritidsaktiviteter som gör att 
människor trivs och utvecklas. den sociala ekonomin är en 
viktig del av det goda samhället och har därmed stor bety-
delse för Strömstads ekonomiska utveckling. Ambitionen är 
att kultur- och fritidsverksamheten ska vara en angelägenhet 
för alla medborgare.

Största fritidssatsningen
I november tog Kf beslut om att bygga ett allaktivitetshus på 
Strömsvallen. Byggnationen, som projekterats av Strömstads-
lokaler, kommer att kunna invigas i december 2015. Projektet 
bygger på ett nära samarbete med Idrottsrådet och förenings-
livet, som länge efterlyst fler och bättre träningsmöjligheter. 
Under året har också förts samtal om en skateboardpark i Skee 
och beachvolleyplan på Seläter. 

Häng med ”Kulturhäng”
Projektet ”Kulturhäng” på Ung Kanal erbjöd ungdomar i åldern 
12-18 möjligheter att pröva på olika kulturaktiviteter. Målet var 
att fler ungdomar skulle få möjlighet att vidga sina kulturella 
vyer och få en mer meningsfull och aktiv fritid. I samarbetet 
medverkade även Lokstallet, biblioteket och socialtjänsten.

Kultur i lärandet
Under 2014 genomfördes för sjätte året i rad ett antal kultur-
projekt utifrån statsbidraget ”Skapande skola”. Dansföreställ-
ningar, produktion av en skulptur utställd i Lokstallets konsthall 
och filmprojekt med fokus på animation är exempel på pro-
jektets resultat. Även särskolans elever deltog i ett teater- och 
bildprojekt. Projektet ”KLIV = Kultur och Lärande I Vardagen” 
har avslutats under året. KLIV:s syfte var att stärka kulturens 
roll i lärandet i skolan och projektet har lagt grunden för mer 
kultur i lärandet. Strömstiernaskolan har påbörjat ett projekt 
med att jobba med konst på temat mänskliga rättigheter.
.
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lägerverksamhet för unga
Ett led i Resurscentrums hälsofrämjande och förebyggande arbete 
är att ordna lägerverksamhet. Under sommaren 2014 genomförde 
Resurscentrum läger för barn i åldrarna 6 till 9 år. Under vårvintern 
2014 genomfördes även en skidresa för 15 ungdomar i åldrarna 
13-16 och 5 elever i gymnasieåldern. Resorna respektive lägren är 
ett led i att ge en aktiv fritid, ge möjlighet för nya upplevelser och 
erfarenheter samt ett led i att skapa goda och bärande relationer 
mellan både vuxna och elever.

Språkinlärning ny satsning
Under hösten 2014 startade ett projekt för att stimulera språkin-
lärning för vuxna och barn som inte har svenska som modersmål. 
Projektet är ett samarbete mellan vuxenutbildningen och bibliote-
ket och finansieras av Statens kulturråd. Alla enheter från förskola 
upp till gymnasiet kommer att, under den treårsperiod som projek-
tet varar, involveras i projektet. Dessutom kommer samarbete att 
ske med andra organisationer i Strömstad samt med Winter Word 
Festival. 

Kulturskolan drar fullt hus
Kulturskolans elever och lärare har bland annat medverkat i ar-
rangemangen Winter Word Festival, välgörenhetsgalor, Kapten 
Kuling på friluftsmuséet, julkonsert i kyrkan och vid Strömstierna-
skolans juldans. Under året 2014 genomförde Kulturskolan därtill 
egna föreställningar, bland annat vid Internationella dansens dag 
på Friluftsmuséet. Den årliga egna dansföreställningen genomför-
des i december, cirka 200 elever deltog. Föreställningen sågs av 
cirka 800 personer. Kulturskolan har utöver sin ordinarie verksam-
het också bedrivit kulturprojekt i grundskolan. 

Biblioteket lockar 
Huvudbibliotek, grundskole- och gymnasiebibliotek har varit välbe-
sökta under året. Alla tre enheterna har satsat på inköp av medier 
anpassat till medborgare som inte har svenska som förstaspråk, 
som ett led i Strömstads projekt Liv i Språket-Språk i livet. Utlå-
ning av e-böcker har ökat kraftigt. Utökad synlighet på Facebook, 
webbsida och Twitter, har gjort att biblioteket under 2014 nått 
ut bredare. Författarbesök, dockteater, sagostunder, högläsning, 
deckarkväll, Kura Skymning, Nobelmingel och bokprat är exempel 
på välbesökta arrangemang för både vuxna och barn under året. 

Framgångsrika evenemang
I februari genomfördes Strömstads största kulturarrangemang 
Winter Word Festival för sjätte gången. De stora tävlingarna Rä-
kanhoppet, Strömstadsmilen, Gränserittet och Räkantennisen har 
framgångsrikt genomförts under året. Landsvägsloppet för cykel 
Landegrensen lockar allt fler deltagare. Under året genomfördes 
en ny cykelelittävling för första gången, Ladies Tour of Norway, från 
Strömstad till Halden med nordisk och internationell världselit. Ett 
kommunövergripande arbete inför VM i orientering 2016 startades 
upp under året i samarbete med WOC-organisationen och Tanums 
kommun. Kosterfestivalen, performancefestivalen Art Live Ström-
stad, StrömstadOperan, Allsång i Stadsparken och nöjesinitiativet 
Hamnskôj blev uppskattade inslag i sommarens kulturutbud. 
Samtliga fick kommunal medfinansiering

Omvärldsfaktorer
Samarbetet inom Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen samt med gränskommunerna i Östfold är 
av stor betydelse för den kulturella verksamheten i Strömstad. 
Kommunen deltar aktivt i nätverk för att utveckla det regionala 
samarbetet inom kultur- och fritidsområdena.

Behovet av fler mötesplatser är stort. Den nya aktivitetshallen 
kommer att fylla en stor del av detta behov för föreningslivet. 
Här ges träningsmöjligheter, men planerna inkluderar även café 
och föreningslokaler. Kulturlivets behov väntar fortfarande på en 
lösning.

Undersökningar visar att det finns psykisk ohälsa bland ungdo-
mar även i Strömstad. Trygga mötesplatser med trygga vuxna blir 
därför extra viktigt. Socioekonomiska skillnader gör att alla inte 
har lika tillgång till fritid.

Vision & målVision & mål
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Omvärldsfaktorer
Naturmiljön är vår kanske viktigaste tillgång och en bas för 
besöksnäringen. Förändringar och försämringar i miljön kan med 
andra ord direkt påverka underlaget för näringen. Säkerheten 
till sjöss är av central betydelse för den marina miljön. Resurser 
liksom väl inarbetade rutiner för krisberedskap i händelse av ett 
oljepåslag är centralt för en bibehållen naturkvalitet liksom för 
kommunens attraktionskraft. 

Den centralt uttalade målsättningen om att omsättningen från 
Bohusläns turism ska fördubblas och där naturen pekas ut som 
den viktigaste reseanledningen – före både handel och nöje – 
ställer krav på kommunens kompetens inom naturvård, friluftsliv 
och turism. Inte minst för att säkra att ett ökande besökarantal 
kan gå hand i hand med hållbar utveckling. Information, service 
och infrastruktur för besökaren kan behöva stärkas för att säkra 
fortsatt högkvalitativa upplevelser i vår natur.

naturen är vår största tillgång. en storslagen och varierad na-
tur bidrar till kommunens attraktionskraft och representerar 
ett viktigt värde för både dagens och kommande generatio-
ner. Strategiska planen slår fast att vi ska värna och utveckla 
de natur- och friluftsvärden som gör Strömstad unikt.

Kobbungen etablerat
Beslutet om nya naturreservatet Kobbungen togs under året. 
Upphandling av informationstavlor och foldrar för naturområ-
det norr om Strömstad genomfördes under hösten. Syftet med 
det cirka 28 hektar stora reservatet är att bevara och utveckla 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
samt att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Området 
har stora värden för friluftslivet genom sin relativt orörda na-
tur, rika växt- och djurliv och mångfald av olika naturmiljöer.

Satsning på stigar
Folkhälsorådet har jobbat med skyltning och invigning av 
Strandstigen norr om centrum samt deltagit i möte om stigens 
juridiska status. Naturstigen vid Ekoparken strax söder om 
centrum har öppnats för allmänheten. Stigen går bland annat 
till ett fågeltorn vid Hålkedalskilen och passerar flera naturom-
råden av intresse. 

Hållbar besöksnäring
Dialogen med bland andra Kosterhavets nationalpark om 
hållbar utveckling inom besöksnäringen har fortsatt under 
året. En ökning av antalet besökare måste gå hand i hand med 
bibehållna naturvärden. Genom Infocenter representeras 
Strömstads kommun i det nystartade projektet om ”Samverkan 
kring nationalparksturism” som finansieras av Tillväxtverket.

Vision & mål
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upplevelsen av stadskärnan är en viktig del av Strömstads 
varumärke. I staden finns flera centrala områden med stor 
potential för utveckling. ett prioriterat mål är att göra of-
fentliga lokaler och gatumiljöer tillgängliga och användba-
ra för alla med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Planidéer för centrum
Miljö- och byggnämnden har på uppdrag av kommunsty-
relsen påbörjat arbetet med att detaljplanelägga delar av 
Strömstads stadskärna. Syftet är att bekräfta befintlig bebyg-
gelse och skydda den från framtida rivning och förvanskning 
och att eventuell ny komplettering ska kunna ske på ett 
önskvärt sätt.

Hjälp för hörselnedsatta
En hörslinga har under året köpts in till kommunhuset. Hjälp-
medlet finns för utlåning till möten och kulturevenemang.

tillgänglig utemiljö
Under året har investeringar i en rad offentliga platser gjorts. 
Exempel är lekplatsen på Röd som försetts med tillgänglig-
hetsanpassade soffor och sittgrupp. Motsvarande sittgrup-
per har placerats vid tennistältets gång- och cykelbana, vid 
Nilsemyren samt vid norra Hamngatan och vid torget. I Skee 
har den gamla stenvalvsbron ”Träckebro” blivit en mötesplats 
med sittgrupp och belysning.

Bättre gång och cykelbanor
Vi fortsätter att bättra på möjligheterna för gång- och cykel-
trafik. Under året har gång- och cykelbanan mellan Nilsemy-
ren och Mellby samt mellan Brunnsgatan och Valemyrskolan 
förbättrats. Vi har bland annat justerat bommar vid gång- och 
cykelvägar så att det är lättare att komma mellan med cykel.  

Vision & mål
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Strömstad ska ha en tydlig miljöprofil. den når vi genom ett 
målmedvetet arbete i enlighet med Sveriges nationella miljö-
kvalitetsmål. effektivare användning av material och energi är 
en ledstjärna liksom ambitionen att hitta lösningar som gynnar 
både ekonomi och miljö. Ökad andel förnybar energi och ökad 
energieffektivisering är viktigt för att minska klimatpåverkan 
från kommunens verksamheter.

minskad klimatpåverkan
Den omfattande investeringen i ny ventilation med värmeåtervin-
ning i kombination med bergvärme vid Strömstiernaskolan gör att 
den tidigare oljeuppvärmningen kan slopas. Miljöinvesteringen har 
minskat koldioxidutsläppen med 90 procent (370 ton CO2 per år, 
motsvarande cirka 30 000 mil bilkörning). Det nya värmesystemet 
kopplades in under sommaren 2014.

miljöinriktat folkhälsoarbete
Andelen ekologisk mat som serveras i kommunens kök har ökat 
under året. Vi har medverkat i Fairtrade-arbete som framför allt 
handlar om sociala villkor, men även om miljöhänsyn. Folkhälsorå-
det har bidragit med resurser till matlagningskurser för ungdomar 
där närodlat och ekologiskt är viktiga faktorer. Folkhälsorådet har 
även bidragit till certifiering enligt ”Grön Flagg” i förskolor.

Fritt fram för resfria möten
Alla anställda och elever har under 2014 fått tillgång till IT-verk-
tyget LYNC som är ett chatt-, telefonmöte- och videokonferens-
system. LYNC underlättar möten på distans och kan därmed spara 
både pengar och miljö genom att anställda slippa transportera sig 
med bil, tåg eller flyg.

Insatser för ökad cykling
Kommunens folkhälsoråd har bidragit med medel till Koster 
Marin för utveckling av Koster som cykeldestination. Bland annat 
har ”Kosterbladet” försetts med en utvikbar karta för cykling. 
Rådet har även bidragit med medel för återtryck av kommunens 
uppskattade cykelkarta. Cykelställ och cykelpumpar har placerats i 
centrum för att tillhandahålla en god service för cykeltrafikanter.

miljöanpassade fordon
En fordonsupphandling med energieffektivitet i fokus har genom-
förts tillsammans med 21 andra kommuner och Västra Götalands-
regionen. Vi har även deltagit i konferenser kring förnybar energi 
för drivmedel, cykelseminarier och trafiksäkerhetsfrågor. Två 
laddningsstolpar för elbilar har etablerats på Skeppsbroplatsen 
vilka erbjuder elbilsbesökare möjlighet att ladda sina fordon.

eco-driving för hemtjänsten
Personalen vid hemtjänsten har genomgått utbildning i miljöan-
passad körning (eco-driving). Förutom att spara bränsle och miljö 
förmedlar utbildningen även kunskaper i att använda fordon på ett 
trafiksäkert sätt och så att arbetsmiljön främjas. Målet är även att 
antalet skador på fordonen ska minska. 

Omvärldsfaktorer
Miljö- och klimatutmaningarna är stora på både global och 
nationell nivå. 14 av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål 
kommer sannolikt inte att nås till år 2020. För att nå 
målen krävs tydligare prioriteringar, det krävs också att 
miljöarbetet integreras i andra aktiviteter i samhället. 
Detsamma gäller för Strömstads kommun. Vi både bidrar 
till miljöbelastningen och påverkas av de effekter som vår 
miljöpåverkan leder till. Ett varmare klimat med häftigare 
nederbörd och stigande havsyta är en av de framtidsrisker vi 
måste hantera.

En medborgarundersökning visar att invånarna bara delvis 
är nöjda med kommunens insatser för att de ska kunna leva 
miljövänligt. I de öppna svaren framkommer önskemål om 
bättre möjligheter till sopsortering, ekologisk kost i skolan, 
cykelvägar samt stolpar för laddning av elbilar.

Vision & mål
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Kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för 
en god och jämlik hälsa i befolkningen. Vi ska bevara den 
trygga och småskaliga miljö som finns i Strömstad och vi ska 
arbeta med att göra invånare, framför allt barn- och unga, 
delaktiga i vår verksamhet. under året har vi genomfört en 
rad insatser för demokrati och inflytande i alla åldrar. Vi har 
jobbat med hälsofrämjande arbete, jämställdhetsarbete 
samt insatser med fokus på omhändertagande och omsorg.

Demokrati/inflytande:
Vi utnyttjar it-möjligheter
Den digitala utvecklingen fortsätter att skapa förutsättningar 
för ett ökat medborgarengagemang. Kommunen har under 
året lagt ner mycket arbete på att skapa en ny och mer använ-
darvänlig webbsida. Kommunens sida på Facebook har daglig 
bevakning och under året har samtliga kommunfullmäktige-
möten webbsänts. 200-450 tittare har per möte utnyttjat möj-
ligheten att se sändningen under eller efter respektive möte. 

enkät till unga om fritidsaktiviteter
Kommunen vill veta mer om barn och ungas fritid och har där-
för genomfört en enkät riktad till samtliga elever i årskurs 6, 7, 
8, 9 samt årskurs 1 på gymnasiet. Enkäten visar att majorite-
ten i årskurs nio och gymnasiet gärna vill ha fler möjligheter till 
fritidsaktiviteter medan de yngre är verkar något mer nöjda. 
Enkäten visar att det är ett fåtal ungdomar i årskurs 7-9 som 
besöker fritidsgården Kanal Ungs verksamhet. Fler ungdomar 
dras till Strömstiernaskolans trivselkvällar. Många ungdomar 
efterlyser möjligheter till idrottsaktiviteter så som bowling, 
basket och bordtennis och biljard. Ungdomarna efterlyser 
också att fritidsgården ska vara mysig med tillgång till datorer 
och Tv-spel. 
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Barnets behov i centrum 
Under hösten fick Strömstad licens för användandet av BBIC 
(Barnets Behov i Centrum) i arbetet med barn och unga som 
utreds för eventuellt behov av insatser. BBIC är ett metodstöd för 
att säkerställa barnets inflytande och behov. Flera skolor har under 
året fokuserat FN:s barnkonvention i undervisningen.

Folkhälsa:
Öppna förskolan utökar
Öppna förskolan har under 2014 haft ett stort antal besökare varje 
dag, i snitt 30 per dag, men upp till 50 besökare är inte ovanligt. 
Utöver sin vanliga öppna verksamhet har Öppna förskolan kurser 
i spädbarnmassage och har under året även påbörjat grupper 
med babyrytmik. Under året har också föräldrar haft möjlighet 
att komma till Öppna förskolan enskilt eller tillsammans med sin 
familj för samtal och rådgivning. Tillsammans med BVC, som är 
en del i Familjecentralen, erbjuds alla nyblivna föräldrarna en 
föräldrautbildning.

Satsning på jämställdhet
Vi har under året varit involverade i framtagandet av en regional 
jämställdhetsstrategi via regionens jämställdhetsnätverk. Kom-
munen undertecknade i slutet av året ett avtal där vi ålägger oss 
att jobba utifrån strategins målområden: ”Makt inflytande och eko-
nomisk jämställdhet”, ”Makt och hälsa” samt ”Makt och mäns våld 
mot kvinnor”. Folkhälsosamordnaren har föreläst om jämställdhet 
för föreningar och för personal i kommunen och familjecentralen 
har under året genomfört en föreläsning om jämställt föräldraskap.

Insatser med fokus på kost och fysisk aktivitet
Arbete med att skapa möjligheter för fysisk aktivitet pågår. Under 
året har det startats upp yogakurser för högstadietjejer med 
hjälp av medel från folkhälsorådet. Diskussioner pågår om hur 
önskemål om utomhusgym kan tillgodoses. Strandstigen som fått 
skyltar och röjts upp har invigts under året. Folkhälsorådet har 
bidragit till flera arrangemang som skapar möjligheter för fysisk 
aktivitet såsom Strömstadsmilen, Kosterruset och Alla-barnsdag 
med Friskis och Svettis. 

mötesplatser för äldre
En seniorhälsodag genomfördes under året i samarbete med pen-
sionärsorganisationerna i Strömstad. Under dagen gavs möjlighet 
att besöka utställare som biblioteket, diakonin, Samverket och 
kommunens rehabenhet som visade hörselhjälpmedel. Föreläs-
ningar om hemsjukvård och samverkande sjukvård varvades med 
nyckelharpa och gymnastik. Flera av de projekt som givits stöd av 
Folkhälsorådet bidrar till att skapa mötesplatser och fritidsakti-
viteter för äldre. Hit hör initiativ för curling, dans, vattengympa, 
friluftsdag, stavgång och föreläsningar. 
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drogförebyggande arbete 
Skolsköterskorna har under året bland annat arbetat med 
elevers hälsosamma levnadsvanor. På högstadiet har skol-
sköterskan fortsatt sitt arbete med ”Team Smart” och har till 
syfte att förebygga att elever börjar använda tobak och andra 
droger. Arbetet görs tillsammans med högstadiets skolvärdar 
och stöttas av det lokala näringslivet som skänker priser till den 
årliga prisutlottningen för deltagande elever. På gymnasiet har 
drogvaneundersökningar gjorts för att identifiera hur tillgången 
och användningen av droger ser ut som ett led i det drogfö-
rebyggande arbetet. Ett samverkansavtal om förebyggande 
arbete mot dopning har under året undertecknats av kommun, 
polis och träningsanläggningar.

Stöd och hjälp:
Kvalitet i arbetet med äldre
Under 2014 har omsorgsnämnden varit delaktig i ett projekt 
tillsammans med övriga kommuner med stöd av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) om kvalitet i arbetet med de 
mest sjuka äldre. Arbetet har berört bland annat palliativ vård, 
läkemedelshantering och förebyggande arbetssätt. Verksamhe-
ten har förbättrats inom flera områden och regeringen kommer 
ta beslut om prestationsersättningar där Strömstad kommer 
erhålla medel motsvarande en årsarbetare för gott utfört ar-
bete. Under 2014 har alla personer som fyllt 80 år och inte har 
något stöd via kommunen kontaktats för att följa upp insats-
behov, hälsa och läkemedel. 128 personer finns i målgruppen. 
65 av dessa hade inte något stöd och kontaktades. 6 personer 
önskade inte någon kontakt alls. 

It för bättre stöd och omsorg 
Omsorgsnämnden har inlett arbetet med att skapa ett kvalitets-
ledningssystem med stöd av ett nytt it-verktyg. Inom social-
tjänsten finns lagkrav avseende systematiskt kvalitetsarbete och 
i övrigt är kvalitetsperspektivet viktigt för all verksamhet. Syftet 
med systemet är att ge stöd för högre kvalitet i utförande av 
tjänster, tydligare arbetsverktyg för medarbetare samt effekti-
vare användning av tillgängliga resurser.

Omvärldsfaktorer
Samtidigt som många generellt får det bättre i samhället, och 
människor bryr sig mer om hälsa och välbefinnande, så finns 
det grupper som får det allt sämre. Detta ställer ökade krav på 
breda välfärdsinsatser via förskola, skola, sociala skyddsnät och 
samhällsplanering. 

Stora pensionsavgångar i kombination med demografiska 
utmaningar utmanar även Strömstads kommun, även om vi har 
en förhållandevis ung befolkning. Redan 2030 kommer det att 
finnas ett underskott av personal till den kommunala sektorn. Vi 
har en snabb teknikutveckling som gör att vi skulle kunna klara 
en del av effektiviseringen genom utveckling och organisations-
innovationer. Samtidigt är kommunala organisationer trögförän-
derliga.

Befolkningen lever längre och man är friskare som äldre. Även 
i Strömstad kommer andelen äldre att öka. Detta ställer ökade 
krav på samhällsservice som exempelvis omsorg och tillgänglig-
het. Det finns potential att jobba förebyggande för att äldre ska 
hålla sig friska så länge som möjligt.

I och med globalisering, flyttströmmar och krigshärdar i om-
världen kommer samhället att bli mer och mer mångkulturellt. 
Främlingsfientliga strömningar och bostadsbrist är faktorer som 
kan påverka integrationen negativt. Samtidigt har vi en unikt god 
arbetsmarknad vilket ger goda förutsättningar för integration och 
möjlighet att ta tillvara på den mångkulturella kompetens som 
finns i Strömstad.
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lusten för lärande och nyfikenheten inför kunskap grund-
läggs tidigt i förskolan. Förskoleklass och grundskola lägger 
därmed grunden för fortsatta studier på både gymnasium 
och högskola/universitet. utbildningen påverkar inte bara 
individens möjligheter till egna val av livsstil och arbetsliv, 
utan skapar också förutsättningar för sammanhang och ökad 
delaktighet i samhället. det livslånga lärandet innebär en 
handlingsberedskap, viktigt inte minst när förändringstakten 
i samhället och arbetslivet är hög.

Förskoleplatser – mällby och Skee i fokus
Efterfrågan på barnomsorg har varit stort även under 2014. 
Under året öppnades ytterligare sex avdelningar på Mällbys 
förskola. Samtidigt påbörjades projektering av en ny förskola 
i Skee. Den nya förskolan, som ska ersätta befintliga förskole-
lokaler, kommer att omfatta sex avdelningar. Samtliga barn i 
barnomsorgskön har under året kunnat få plats. 

Språkprojekt avslutat
Under 2014 avslutade grundskolan sitt språkutvecklingsprojekt 
som genomförts med bidrag från Folkhälsorådet. Läsprojektet 
har haft till syfte att kartlägga elevernas kunskap och att utbilda 
pedagogerna i genrepedagogik samt läsförståelsestrategier. 
Uppföljningen visar att samtliga elever har utvecklats och pre-
sterat bättre i samtliga ämnen genom metodiken.  

lyft inom matematiken
För att öka elevernas måluppfyllelse i matematik deltar 
grundskolans och gymnasiets matematiklärare i den nationella 
fortbildningssatsningen ”Matematiklyftet”. Utbildningen sker 
på den egna skolenheten och leds av utbildade matematik-
handledare. Utbildningen är verksamhetsnära och sker genom 
kollegialt lärande mellan matematiklärare. 

Vision & mål

28

utbildning



29

elever  i grundskolan som når målen i alla ämnen

  2012 2013 2014

 Strömstad  83 % 76 % 86 %

genomsnittligt meritvärde grundskolan

  2012 2013 2014

 Strömstad  210 205 219

Andel elever som avslutat sina gymnasiestudier inom 3 år

  2012 2013 2014

 Strömstad  93 % 79 % 88 %

Plats på förskola på önskat datum

  2012 2013 2014

 Strömstad  23 % 17 % 15%

Vision & mål

ny rutin för stöd på gymnasiet
Under 2014 har Strömstad Gymnasium utvecklat rutiner och 
former för det särskilda stödet. En specialpedagog och en 
speciallärare med inriktning mot matematik har anställts. 
Målsättningen är att alla elever ska klara kunskapskraven och 
få en gymnasieexamen. Antalet elever vid introduktionspro-
grammets språkinriktning växer i snabb takt, utifrån ett ökat 
antal nyanlända i kommunen. Detta har lett till behov av fler 
undervisningsgrupper och att fler lärare anställts under året.

SFI växer
Utbildningen i Svenska för invandrare (SFI) har fortsatt haft 
många sökande, vilket medfört att det varit kö till utbildning-
en under 2014. Dock har sökande kunnat beredas plats inom 
tre månader och elever som omfattas av arbetsförmedlingens 
etableringsinsatser har beretts plats inom en månad.

lärarutbildning ny möjlighet
Under 2014 startade distansutbildning för grundlärarpro-
grammet i Strömstad. Utbildningen drivs av Karlstads Univer-
sitet och via telebild ges föreläsningar en gång i veckan. Sju 
studenter har påbörjat utbildningen. Den första omgången av 
distansutbildning för förskollärare avslutades under 2014. Nio 
elever tog sin examen.

digitalisering i skolan fortsätter
Förvaltningen har 2014 fortsatt sitt utvecklingsarbete gäl-
lande digitala lärverktyg inom skolan. Under hösten 2014 
påbörjades etapp två och tre i arbetet med inköp av 650 
surfplattor till årskurs F-6. Våren 2015 ska samtliga elever i 
grundskolan och gymnasiet ha tillgång till ett eget digitalt 
lärverktyg i form av en surfplatta eller dator. 

Omvärldsfaktorer
Strömstads kommun växer, många nya familjer flyttar hit. 
Födelsetalen är höga vilket medför ett ökat behov av kommunal 
service inom barnomsorg liksom inom övriga utbildningsområden. 
Antalet nyanlända familjer ställer krav på utökad förberedande 
undervisning och svenska för invandrare (SFI). Detta påverkar 
framför allt vuxenutbildningen, men även grundskolan. 

Behovet av förskoleplatser bedöms bestå. Det är framför allt 
inflyttningen, men också ett ökat födelsetal, som är orsaken 
till den snabbt växande efterfrågan på barnomsorg. Vid sidan 
av tillväxtrelaterade utmaningar och fortsatt kvalitetsarbete 
i verksamheterna behöver gymnasiets utbildningar bibehålla 
och öka sin attraktivitet. Detta så att fler väljer att studera vid 
gymnasiet och så att fler fullföljer sina studier. 

Liksom i övriga Sverige finns brister i fråga om antal elever som 
fullföljer sina gymnasiestudier. Av 115 elever som påbörjade sin 
utbildning 2011 avslutade 68 procent sina studier 2014. Olika 
förstärkningsinsatser planeras för 2015 och vidare för att försöka 
bättra på utfallet.
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Strömstads kommun är kommunens största arbetsgivare. 
det personalstrategiska arbetet syftar till att skapa goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla, utveckla samt 
att belöna kompetenta medarbetare. målet är att genom 
konkreta åtgärder bli en attraktiv arbetsgivare, viktigt inte 
minst med tanke på den kommande konkurrensen om 
arbetskraft.

Kvinnodominerad arbetsplats
Strömstads kommun som arbetsgivare är fortfarande en 
kvinnodominerad arbetsplats med cirka 80 procent kvinnor 
och cirka 20 procent män. Skillnaden mellan åren är väldigt 
liten. Medelåldern för de tillsvidare var under året 48,0, det 
är en ökning jämfört med 2013. Miljö- och byggförvaltningen 
är den yngsta förvaltningen med en medelålder på 46 år och 
Kommunledningen är fortsatt den äldsta med en medelålder 
om 51 år. Pensionsavgångarna ökar marginellt om vi räknar 65 
år som pensionsavgång. Tendensen har de senaste åren varit 
att fler väljer att stanna kvar till 67 års ålder och även därefter 
fortsätta som timvikarier inom den verksamhet där de har 
jobbat. År 2018 har vi en topp på 37 medarbetare som uppnår 
65 års ålder.

”strömstadsmodellen”
Antalet medarbetare i kommunen är 1 191 personer, varav 
1 011 är tillsvidareanställda. Andelen kvinnor som arbetar 
heltid ökar bland de tillsvidareanställda. Denna ökning kan 
ändras under året på grund av ”Strömstadsmodellen” som 
ger möjlighet för kvinnorna i vården att under året välja 
sysselsättningsgrad som passar deras situation.

Vision & mål
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löneutveckling och lön
2014 ökade medellönen för tillsvidareanställda med 717 kr 
per månad jämfört med föregående år. Utgångspunkt för 
lönesättningen är Strömstads Kommuns lönepolicy som byg-
ger på de centrala avtalens inriktning om individuell och dif-
ferentierad lönesättning. Detta innebär att lönen ska bedömas 
utifrån tre faktorer; arbetsuppgifternas krav, den individuella 
arbetsprestationen och marknadsfaktorer.

Hälsoarbetet behöver prioriteras
Sjukfrånvaron stiger under år 2014. Enligt Försäkringskas-
san så är det en trend som gäller hela Sverige. Orsaken till 
utvecklingen är oklar. Ökningen i Strömstad är inte dramatisk, 
men vi måste arbeta mer koncentrerat för att minska korttids-
sjukfrånvaron, vilket ofta påverkar även långtidssjukfrånvaron 
positivt. Ökningen i sjukfrånvaro för 2014 är totalt 0,9 procent 
jämfört med året innan, både lång- och korttidssjukskrivningar 
ökar.

För att minska korttidssjukfrånvaron inom omsorgsförvalt-
ningen har sjukrådgivningsföretaget Med-Help anlitats. Den 
sjukvårdsrådgivning som ges är mycket uppskattad bland våra 
medarbetare som då får professionell hjälp via Med-Help. 
Inför framtiden kan hela omsorgsförvaltningen komma att 
omfattas av försöket som då blir permanent.

Friskvård för anställda
Det friskvårdspaket som kommunen erbjuder sina anställda är 
fortfarande mycket uppskattat. Vi har nu utökat utbudet med 
att även erbjuda träning på Nordic Wellness som har verk-
samhet dygnet runt. Besöken på badanstalten har minskat 
något (från 39 besök per ansluten medarbetare till 32). NU-

sjukvårdens träningshall nyttjas i stort sett lika mycket som 
under förra året och detsamma gäller deltagandet i ”Friskis o 
Svettis”.

Arbete för att minska skaderisker
Även i år har vi arbetat med att implementera ”Arbetsmil-
jöhandboken” i organisationen. Mer och mer läggs in och 
arbetet på fokusering på arbetsskador har gett resultat. Fler 
medarbetare har börjat anmäla både arbetsskador och tillbud 
i våra verksamheter. De fackliga organisationerna har också 
varit aktiva med att få sina medlemmar att rapportera in både 
arbetsskador och tillbud. Det är av yttersta vikt att vi kan se 
var vi har dessa skador och tillbud för på så sätt kunna anpas-
sa arbetsplatser och kunna förebygga skador i framtiden.

Personalredovisning
Andelen kvinnor med heltidsanställning har ökat. Sjukfrån-
varon fortsatte att öka under året. den ökade sjukfrånvaron 
visar på behov av satsningar för att öka hälsotalet bland 
våra medarbetare.

Denna redovisning följer i stort tidigare års uppställning. 
Sjukfrånvaron redovisas utifrån de krav riksdagen bestämt. 
I vissa tabeller är olika nyckeltal angivna. Dessa redovisas i 
enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommen-
dationer samt enligt en överenskommelse i de nordbohus-
länska kommunernas nyckeltalsprojekt. Om inte annat anges 
avser uppgifterna i personalredovisningen mätdatum den 1 
november år 2014 och redovisar personal som är anställda 
enligt Allmänna bestämmelser (AB).
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  2012 2013 2014

 Kvinnor 25 770 26 431 27 200
Män 29 061 29 934 30 313
totalt 26 393 27 074 27 791

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

   2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

 Antal  881 945 955 213 219 236 1094 1164 1191
 Andel  80,5 81,2 80,2 19,5 18,8 19,8 100,0 100,0 100,0

I redovisningen ingår alla månadsanställda inkl helt lediga

Kvinnor Män Totalt

Totalt hade 1 191 personer en månadsanställning den 1 november 2014 i 
Strömstads kommun. Antalet anställda ökade med 27 personer jämfört med 
föregående år, men antalet kan variera mycket under året beroende på att det är 
en ”ögonblicksbild”. Andelen män ligger stadigt på runt 20 procent. Nedan visas 
andelen tillsvidareanställda

Kvinnor Män

Antalet tillsvidareanställda var 1 011 personer den 1 november 2014, en marginell 
ökning med 6 personer. Andelen av det totala antalet anställda personer var 84,9 
procent, en minskning jämfört med år 2013.

Anställda efter anställningsform 1 november 2014

 85,8 81,4 84,9 94,2

Urval: Månadsanställd personal

Samtliga

Andel tillsvidareanställda % Andel tillsvidare- och
visstidsanställda per 1000 invånare
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Personalomsättning och personalstruktur

Personalomsättningen sjönk till 8,4 procent år 2014, jämfört 
med 8,6 procent år 2013. Underlaget är hämtat från statistik 
som regelbundet lämnas till SCB och avser andelen avgångar 
av tillsvidareanställd personal i förhållande till antalet tillsvida-
reanställda. Vad som är ett rimligt tal är svårt att fastställa då 
det bland annat är avhängigt hur stora pensionsavgångarna är.

Andelen heltidsanställningar för kvinnor fortsätter stadigt att öka. År 2014 ökade 
den med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen med lägst 
sysselsättningsgrad bland kvinnor minskade i motsvarande omfattning. Andelen 
män med heltidsanställning ökar i jämförelse med föregående år, och är 2014 
93,8 procent. Inom Omsorgsförvaltningen, där de flesta deltids-anställningar 
finns, pågår genom den så kallade Strömstadsmodellen ett arbete med att erbjuda 
personal ökad sysselsättningsgrad.

Den totala sjukfrånvaron ökade med drygt 0,9 procentenheter jämfört med 
2013. Alla förvaltningar ökade sin sjukfrånvaro och mest ökade den totala 
frånvaron i Kommunledningsförvalningen. Inom den Tekniska förvaltningen 
är sjukfrånvaron låg, men har trots allt ökat under året. Uppgifter från 
Försäkringskassan och andra kommuner visar att stigande ohälsotal är en trend 
som går över hela riket. 

Kvinnorna hade drygt dubbelt så hög sjukfrånvaro som männen. Sjukfrånvaron 
är lägst bland män anställda i kommunledningsförvaltningen och högst bland 
omsorgsförvaltningens kvinnor. Samtliga förvaltningar bidrog till den ökande 
sjukfrånvaron.

Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad

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

	 Kön  Kv Män Kv Män Kv Män
 %  9,5 2,0 18,3 4,2 72,2 93,8

Urval: Tillsvidareanställd personal

Av de tillsvidareanställda är 51 procent över 50 år. Andelen ökade med 2 
procentenheter jämfört med föregående år. Andelen 20–39 åringar minskade 
marginellt med 0,31 procentenheter. 

Åldersfördelning
Åldersfördelning efter kön och totalt i procent:

 Ålder  Kvinnor  män  totalt

 20-29  4,9  6,3  5,1
 30-39  16,1  14,6  15,8
 40-49  29,6  20,3  27,8
 50-59  31,9  33,3  32,2
 60-  17,5  25,5  19,1
 totalt  100,0  100,0  100,0

Urval: Tillsvidareanställd personal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron avser alla anställda och anges i procent av de 
anställdas sammanlagda överenskomna arbetstid.

Sjukfrånvaron i procent per förvaltning och totalt

  2012 2013 2014

 KLF 2,12 2,52 4,69
 OMS 5,73 6,66 7,67
 BUF 4,12 4,69 5,40
 TF 2,17 1,69 2,65
 MoB 1,71 1,85 3,29
 totalt 4,48 5,13 6,05

Sjukfrånvaron i procent per, kön, förvaltning och totalt.

  2013 2014 2013 2014

 KLF 1,10 1,28 3,41 6,98
 OMS 4,33 3,88 7,00 8,25
 BUF 2,63 2,52 5,12 5,97
 TF 1,86 2,10 0,65 6,03
 MoB 0,89 3,92 2,64 2,65
 totalt 2,61 2,79 5,79 6,92

män Kvinnor

Det är de äldre som står för den högsta sjukfrånvaron, kvinnor har högre 
sjukfrånvaro än män. Sjukfrånvaron för kvinnor är nära 2,5 procent högre 
än den genomsnittliga sjukfrånvaron. Jämfört med föregående år minskade 
sjukfrånvaron i gruppen upp till 29 år med 0,3 procent. Män i den yngsta 
åldersgruppen har totalt sett lägst sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro i procent efter ålder, kön och totalt.

 Åldersgrupp män Kvinnor totalt

 <= 29 år 2,31 4,15 3,66
 30 – 49 år 3,35 6,83 6,25
 >= 50 år 2,55 7,55 6,36

långtidssjukfrånvaro i procent per förvaltning och total.

  män Kvinnor totalt

 KLF 0,00 77,59 73,77
OMS 33,20 52,96 51,78
BUF 16,51 54,00 51,86
TF 56,94 47,69 54,37
MoB 30,06 41,96 35,62
totalt 32,28 54,33 52,50

Långtidssjukfrånvaron beräknas på andelen sjukfallsdagar längre än 59 dagar 
i förhållande till totala antalet sjukdagar. Långtidssjukfrånvaron utgjorde den 
största delen av den totala sjukfrånvaron, drygt 50 procent. Jämfört med 
föregående år ökade andelen med nära 10 procent. Långtidssjukfrånvarons 
ökning är den främsta orsaken till att den totala sjukfrånvaron ökat.

Vision & mål
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 Åldersgrupp män Kvinnor totalt

  män Kvinnor totalt

ekonomisk översikt och analys
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Årets resultat för kommunen uppgår till 12,5 mkr, att jämföra 
med budget på 13,5 mkr. nämnderna redovisar ett samlat 
budgetunderskott med 3,4 mkr och finansförvaltningen ett 
överskott med 2,3 mkr. Skatter och generella statsbidrag redo-
visar ett överskott med 5,8 mkr.

I resultatet ingår några större jämförelsestörande poster av 
engångskaraktär:
• Intäkter från exploateringsverksamhet, 13,2 mkr. 
• Intäkter från medfinansiering av järnvägsbro över
 Trädgårdsgatan, 6,5 mkr
• Kostnader för renovering av Stadshuset med 10,2 mkr,
• Högre avsättning till pensioner till följd av aktualisering av
 registerunderlaget till pensionsberäkning, 6,9 mkr

Övriga större avvikelser i den löpande verksamheten avser 
främst ett underskott i Omsorgsnämnden där ökat omvårdnads-
behov medfört ökad bemanning. Gällande hamnverksamheten 
har intäkterna ökat eftersom ytterligare ett färjerederi anlöper 
hamnen. Det har i sin tur inneburit en ökat överskott i tekniska 
nämnden. 

Koncernens resultat
Kommunkoncernen omfattar Strömstads kommun samt kommu-
nens helägda dotterföretag AB Strömstadsbyggen, AB Ström-
stadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. Under AB Ström-
stadsbyggen ingår dotter-dotterföretagen AB Strömstanet och AB 
Strömstadsgaragen. Det samlade resultatet från kommunen med 
bolag uppgår till 16,4 mkr, att jämföra med budget 14,1 mkr. Det 
är främst AB Strömstadsbyggen som står för ett större överskott, 
2,6 mkr jämfört med budget, vilket huvudsakligen beror på lägre 
uppvärmningskostnader på grund av mild vinter samt sjunkande 
marknadsräntor som har genererat lägre räntekostnader. AB 
Strömstads Badanstalt har en budgetavvikelse på minus 0,5 
mkr som är advokatkostnader i samband med pågående rättslig 
process.
Koncernens sammanlagda soliditet inklusive pensionsförpliktel-
sen är 13 procent. Koncernens totala skulder uppgår till 2 017 
mkr. Av dessa består 1 212 mkr av långfristiga skulder, vilka ökade 
med 102 mkr sedan föregående år. Ökningen beror främst på 
ökad upplåning i Strömstadsbyggen avseende nyproduktion av 
bostäder och Strömstanets utbyggnad av fibernät.

Koncernen ligger högt i riket avseende låneskuld per invånare 
medan kommunen har en motsvarande låg låneskuld. Främsta 
orsaken är att verksamhetsfastigheterna vanligtvis ligger inom 
kommuners egen förvaltning i jämförelse med andra kommuner. 
I Strömstad ligger fastigheterna och lånen i de kommunala bola-
gen.  Läs mer om bolagens verksamheter på sidan 46-48.

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

Kommunen har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000. 

Finansiella mål och riktlinjer
Resultatmål
Det justerade resultatet  ska uppgå till minst 1,7 procent av skat-
ter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år.

Balansmål
Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska öka.

Riktlinjer
• Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att
 finansiera verksamheten över tiden. 
• Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas
 för att finansiera investeringar i materiella anläggningstill-
 gångar och avsättning till pensionsfond. 

• Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i
 undantagsfall, om det sker, ska beslutet följas av en plan för
 så snar återbetalning som möjligt. 
• Likviditetsreserven (saldo på huvudbankkontot eller
 outnyttjad del av kontokrediten) får ej understiga 25 mkr.
• Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärme-
 verksamheterna ska till 100 procent täckas inom respektive
 taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. 
• Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den
 allmänna prisutvecklingen.

god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi är i 
balans över tiden och genererar överskott. För att nå överskotts-
målet krävs satsningar för att stimulera tillväxt, i syfte att trygga 
intäkterna, samt ett kontinuerligt arbete med att effektivisera 
verksamheterna (att de bedrivs ändamålsenligt och på ett ekono-
miskt tillfredsställande sätt). 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål ska säkerställa att ekono-
min och verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hus-
hållning, både kort- och långsiktigt. Många av verksamheternas 
mål för år 2014 har helt eller delvis uppnåtts och de finansiella 
målen är inom plan. Ekonomin är i balans över tiden och de 
årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. Investeringarna 
har finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts 
för att möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna håller 
sig inom sina ramar, med ett fåtal undantag, och arbetar löpande 
med att öka effektiviteten. 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är 
stark och att kontrollen över den finansiella utvecklingen är 
godtagbar. Ett kommunövergripande förändringsarbete har 
inletts i slutet av året för att med förstärkt ledning och styrning 
säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans över tid. 
Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushåll-
ning. 

ekonomisk översikt och analys

2010 2011 2012 2013 2014

 Årets resultat 8,2 12,9 33,7 12,5
 Realisationsvinster -0,5 -2,0 -2,0 -0,5
 Sänkt diskonteringsränta pensionsskuld 3,2 0,0 3,1 0,0
 Årets balanskravsresultat 10,9 10,9 34,9 12,0

  utfall Budget

Resultatmål, genomsnitt fyra år bakåt 1,8 1,7
Balansmål, soliditet inkl pensionsskuld 21,8 >21,6
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 Årets resultat och justerat resultat 2011 2012 2013 2014

 Årets resultat i mkr 8,2 12,9 33,7 12,5
 i % av skatter, statsbidrag och utjämning 1,5 2,4 5,8 2,0

 Justerat resultat i mkr 14,9 10,4 13,5 2,4
 i % av skatter, statsbidrag och utjämning 2,8 1,9 2,3 0,4
         

Finansiell analys

 Procentuell utjämning 2011 2012 2013 2014

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

Skatte- och nettokostnadsutveckling

  2011 2012 2013 2014

 Investeringsvolym, mkr 38,2 38,9 36,2 63,1
 Självfinansieringsgrad i procent 96 64 192 75  
       

investeringsverksamheten

 Procent 2011 2012 2013 2014

 Procent 2011 2012 2013 2014

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

 strömstad 20,6 20,4 21,6 21,8
 Medelvärde samtliga kommuner 2,8 4,6 3,7  
 Medelvärde turism-/besöksnäring 2,3 3,5 2,5  
 Medelvärde 10 000-14 999 invånare -2,7 -1,0 -2,0

nettokostnadsandel av skatter, statsbidrag 
och utjämning

Risk och kontroll
soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

Det justerade resultatet är rensat för balanskravsjusteringar, ex-
ploateringsintäkter samt övriga större jämförelsestörande intäkter 
och kostnader av engångskaraktär. Härmed framträder ett mer 
rättvisande resultat, som indikerar det underliggande verksamhets-
resultatet. Det är på den nivån som det finansiella resultatmålet 
mäts och trots ett lågt justerat resultat 2014 så uppnås resultatmå-
let över fyra år.

God ekonomisk hushållning förutsätter ekonomi i balans. Den 
årliga utvecklingen av intäkter och kostnader kan variera ett enskilt 
år, men bör vara likvärdigt över tid. Sett över perioden ökar både 
intäkterna och kostnaderna med 3,8 procent årligen i genomsnitt.

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 och inkom-
ster från försäljning av tillgångar. Ett värde på minst 100 innebär att 
kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga 
finansiella handlingsutrymmet. Den genomsnittliga självfinansie-
ringsgraden över fyra år uppgår till 101.

Nettokostnadsandelen är ett annat sätt att mäta balansen mel-
lan 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 97,1 
procent över fyra år.

Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella hand-
lingsutrymme 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.

ekonomisk översikt och analys

 Procent 2011 2012 2013 2014

 Kommunstyrelsen 2,3 2,1 3,8 1,9
 Omsorgsnämnden -3,5 -3,1 -3,6 -2,1
 Barn- och utbildningsnämnden 0,8 0,0 0,5 -0,4
 tekniska nämnden, skattefinansierad 1,2 0,1 -0,8 2,5
 miljö- och byggnämnden 1,7 0,6 -0,9 2,6
 Summa nämndsverksamhet -0,5 -0,9 -1,0 -0,4

Budgetföljsamhet
(budgetavvikelse i procent av verksamhetens bruttokostnader)

Följsamhet mot budget är ett mått på finansiell kontroll. 
Jämfört med budget redovisade nämnderna ett sammanlagt 
underskott på 3,4 mkr. Som andel av totala bruttokostnader 
innebär det en budgetavvikelse på minus 0,4 procent. Andelen 
bör inte överstiga 1 procent. Samtliga utom barn- och utbild-
ningsnämnden har en förhållandevis hög avvikelse.

finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med både finansiella och 
operativa risker. Inom kommunen hanteras de finansiella ris-
kerna enligt finanspolicyn, främst genom avtal med tjänstele-
verantörer för kapitalförvaltning samt för löpande betalnings-
förmedlingstjänster och koncernkonto
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 mkr 2011 2012 2013 2014

 mkr 2011 2012 2013 2014

 totala ansvarsförbindelser, mkr 1 202 1 244 1 296 1 391
  - varav pensionsförpliktelser inom linjen 253 260 277 270
  - varav borgensförbindelser  950 984 1 019 1 121
  - - varav borgensförbindelser egna bolag 949 984 1 019 1 121

 Borgensförbindelser, kr/inv        
 Strömstad 79 075 80 043 81 655 88 297
 medelvärde turism-/besöksnäring 32 930 34 956 37 460  
 medelvärde 10 000-14 999 invånare 26 752 27 522 29 711  
 medelvärde samtliga kommuner 25 145 25 985 28 498  

 Avgiftsbestämd del,         
 kortfristig skuld 19 19 21 23
 Förmånsbestämd del,         
 långfristig avsättning 34 38 45 56
 Pensionsförpliktelse intjänad före 1998,      
 ansvarsförbindelse utanför balansräkningen 253 260 277 270
 totalt pensionsåtagande 305 318 343 348

Ansvarsförbindelser

Pensionsåtagande

Av totala ansvarsförbindelser på nära 1,4 miljarder kronor utgör 
borgensförbindelser till de kommunala bolagen 81 procent. Ström-
stad har under hela 2000-talet funnits med bland de tre kommu-
nerna i landet med högst borgensåtagande i kronor per invånare. 
Det beror dels på en relativt hög andel kommunala bostäder per 
invånare, dels på att bostadsbeståndet är jämförelsevis nytt, med 
höga tillgångsvärden. Någon förändring av situationen bedöms inte 
under överskådlig tid, då det är brist på bostäder och bolaget lånar 
till nybyggnation med kommunal borgen.

Kommunens pensionsåtagande, som intjänades före år 1998, 
redovisas som ansvarsförbindelse, men bör i praktiken betraktas 
som en skuld. Pensionsavsättningen, förmånsbestämd del, har ökat 
med 22 mkr, 66 procent, sedan 2011. Hälften av ökningen skedde 
mellan 2013 och 2014, till följd av uppdaterat beräkningsunderlag, 
främst avseende pensionsavsättning till förtroendevalda. Ytterli-
gare en större ökning skedde mellan 2012 och 2013, till följd av 
ändrad ränteberäkningsgrund för framtida pensionsutbetalningar 
och det långvarigt låga marknadsränteläget.

Den årliga uppräkningen av den del av pensionsförpliktelsen 
till de anställda, som inte upptagits som en skuld, innebär att vi 
skjuter kostnaden för framtida pensionsutbetalningar framför 
oss. 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 pensions-
medel för att möta en del av utgifterna.
I tabellen ovan redovisas balansen mellan kommunens samtliga 
pensionsförpliktelser och pensionsmedel per sista december 
2014. Vid årsskiftet motsvarade bokförda fondvärdet 26,5 pro-
cent av den totala skulden. Mellanskillnaden har återlånats för 
andra ändamål, främst investeringar i anläggningstillgångar. 
Pensionsportföljens totala marknadsvärde ökade med 9,2 
procent år 2014.

Pensionsförpliktelser

Totala pensionsförpliktelser

Avsättning

Räntefonder

Ränte-
fonder

Marknads-
värde

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Händelse

Händelse

Inom linjen

Aktiefonder

Totala pensions-
förpliktelser

Totala pensions-
förpliktelser

Ingående balans 2014 45 401 276 792 322 192
Pensionsutbetalningar -1 456 -10 641 -12 097
Övriga poster 12 042 3 529 15 571
utgående balans 2014 55 986 269 680 325 666

Summa      325 666

Ingående balans 2014 62 970 64 613 21 740 30 045 84 711 94 658
Köp inom portföljen 1 232   320   1 552  
Total värdeförändring 1 232 3 376 320 5 300 1 552 8 676
varav direktavkastning 1 057   0   1 057  
direktavkastning i % 1,7%   0,0%   1,2%  
totalavkastning i %   5,2%   17,6%   9,2%
Utgående balans 2014 64 203 67 989 22 060 35 345 86 263 103 334
Återlånade medel         239 403  

Summa         325 666

ekonomisk översikt och analys

Omvärldsfaktorer
Återhämtningen i svensk ekonomi har gått förhållandevis lång-
samt under år 2014. Det beror främst på den svaga utveckling-
en i euroområdet, vilket har stor inverkan på förutsättningarna 
för svensk export. BNP växte svagt 2014, men beräknas växa 
något mer 2015. 
Exportutvecklingen framöver är fortsatt svag till följd av fortsatt 
svag internationell tillväxt. För konjunkturell balans i svensk 
ekonomi på ett par års sikt krävs därför stark tillväxt i inhemsk 
efterfrågan. Förutsättningarna för det är goda. Bland annat 
bidrar fortsatt mycket låga räntor och stark framtidstro till att 
hushållens konsumtionsutgifter och företagens investeringar 
kan fortsätta att öka i snabb takt 2016 och 2017. Inhemsk efter-
frågan stärks också av en växande kommunal konsumtion i takt 
med demografiska förändringar plus 0,8 procentenheter, vilket 
innebär nästan 2 procent per år 2016 till 2018.

Under åren 2016–2018 förväntas det reala skatteunderlaget 
öka i förhållandevis god takt, främst tack vare den starka ök-
ningen av antalet arbetade timmar. Samtidigt ökar kostnaderna 
inom flera verksamhetsområden, av flera skäl. I korthet rör det 
sig om behov av anpassning till följd av  demografiska föränd-
ringar, stora investeringbehov och statliga reformer. De demo-
grafiska förändringarna innebär både ett fortsatt ökat tryck på 
vissa verksamheter och på omprioritering mellan verksamheter. 
Därtill kommer ett ökat antal asylsökande som leder till ett ökat 
tryck på integrationsarbetet.
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Områden (tkr)
Bastekärr 43 891 37 518 -6 373
Brovallen  527 837 310
Oslovägen 16 158 0 -16 158
Övriga 3 956 3 357 -599
mark för verksamhet 64 532 41 712 -22 820
   
Canningområdet    2 170 10 643 8 472
Hjältsgård 804 1 594 790
Mällbyhöjd        2 481 2 511 30
Monelid/Seläter   873 873 0
Stare     5 455 0 -5 455
Övriga 897 -60 -957
mark för bostäder 12 681 15 560 2 880

Bokfört värde exploateringsverksamhet 77 213 57 272 -19 940

exploateringsredovisning Bokfört värde
år 2013

Bokfört värde
år 2014

Förändring

enligt den strategiska planen ska strömstad i 
sin helhet fortsätta utvecklas genom att det 
skapas kreativa och stimulerade miljöer för 
boende, arbete och avkoppling. Boendemil-
jöerna är många. Inlandet har sina kvaliteter 
och möjligheter likväl som staden och kusten 
har sina, mångfalden berikar. under många 
år har Strömstad haft god tillväxt och en väx-
ande arbetsmarknad. Ingen avmattning kan 
skönjas, efterfrågan på mark för bostäder och 
näringsliv är fortsatt stor. 

För att möta efterfrågan på mark är för närva-
rande ett flertal områden i kommunen föremål 
för exploatering. Den samlade exploaterings-
verksamhetens bokförda värde har minskat 
under året, från 77 till 57 mkr. 

Verksamhetsområden

Det största exploateringsområdet är Bastekärrs 
industriområde sydväst om Skee med 30 000 
kvm ledig industrimark där tomtförsäljning 
pågår. 

Exploateringsområdet Brovallen i Skee har 
problem med geoteknik och dagvatten. Här har 
kommunen att ta ställning till lämpligheten att 
genomföra detaljplanen och om området kan 
bebyggas överhuvudtaget. 

Exploateringsområdet på Oslovägen har av-
slutats under 2014. Redovisningen har gett ett 
överskott till årets resultat, då merparten av de 
totala inkomsterna för gatukostnadsersättning 
har resultatförts. 

Bostadsområden

Canning är ett område centralt i Strömstad. 
Utvecklingen av området syftar till att åstad-
komma ny kvartersmark och allmänna platser. 
Inom området pågår framtagande av samråds-
handlingar innan antagande av detaljplanen 
kan ske samt olika utredningar avseende mark, 
trafik och dagvatten. 

Detaljplan för 25 egnahemstomter är antagen 
för Hjältsgård i Skee. Här är också problem med 
geotekniken och osäkerhet finns om byggnation 
kan ske. 

För Mällbyhöjden är syftet att skapa en ny 
stadsdel för boende med 400-600 bostäder. 

På Monelid finns det två egnahemstomter till 
försäljning.

Under året har två exploateringsområden av-
slutats. Det är tre tomter på Stare och den sista 
tomten av totalt sju som har sålts på Norrkärr, 
Seläter.

exploateringsredovisning

ekonomisk översikt och analys
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exploateringsredovisning

Belopp i tkr
Skattefinansierad verksamhet  
Kommunstyrelse  
Ombyggnation Stadshus 79 11 438
Konstnärlig utsmyckning 229 296
IT-verksamheten/Verksamhetssystem 737 3 801
S:a Kommunstyrelse 1 045 15 535

Omsorgsnämnd  
Arbetsmiljö/säkerhetsåtgärder/ombyggn 86 1 076
S:a Omsorgsnämnd 86 1 076

Barn- och utbildningsnämd  
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/IT/stab 2 358 2 706
IT-investeringar 522 200
S:a Barn- o utbildningsnämnd 2 880 2 906

Miljö- och byggnämnd  
Räddningstjänst 260 320
Miljö, hälsoskydd och bygg 340 996
S:a miljö- o byggnämnd 600 1 316

teknisk nämnd  
Hamnar 1 877 22 279
Infrastruktur och allmän renhållning 1 855 8 676
Lilla Oslovägen 15 026
Köp av Std 4:4 Std Mekaniska 6 800
S:a teknisk nämnd 25 558 30 955
S:a Skattefinansierad verksamhet 30 169 51 788
Taxefinansierad verksamhet  

Teknisk nämnd  
Vatten och avlopp  
Hogdalsnäset sanering Stensvik 1 357 1 178
Avloppspumpstationer 1 990 1 500
Reinvesteringar avloppsledningar 1 366 1 269
Utbyggnad av Österröd 2 390 16 433
VA Saltö etapp II 6 916 9 419
VA Oslovägen 2 509 0
VA-plan för kapacitetsöversyn 2 765 933
Vassbäddar 6 419 6 579
Övrigt Vatten och Avlopp 6 931 20 933
Summa Vatten och Avlopp 32 643 58 244
Avfallshantering -74 2 892
Summa Avfallshantering -74 2 892
S:a Taxefinansierad verksamhet 32 569 61 136
Summa Investeringsredovisning 62 738 112 924
Markförsäljningar -531 
Fiber och nedlagda tomrör -2 636
Summa försäljning av anläggningstillgångar -3 167
netto anskaffade/försålda anläggningstillgångar 59 571

I Nettoinvesteringar ingår investeringsbidrag med 395 tkr avseende Avfallshantering   
samt ombyggnation Stadshus.

Mer detaljerad redovisning finns på: www.stromstad.se/kommunochpolitik/ekonomi/arsredovisning

investeringsredovisning utfall
år 2014

Budget
år 2014

Årets nettoinvesteringar uppgick till 62,7 mkr, 
att jämföra med budget på 112,9 mkr, inklusive 
tilläggsbudget på 61,6 mkr från tidigare år. 
Bruttoinvesteringarna uppgick till 63,1 mkr.

De största investeringsobjekten i barn- och 
utbildningsnämnden har varit inköp av in-
ventarier till Mällby förskola, IT-investeringar 
till skola och förskola samt färdigställande av 
matsal på Bojarskolan. Avsatta investeringar år 
2014 i omsorgsnämnden för brandtillsyn och 
arbetsmiljöåtgärder har inte behövt tas i bruk. 
Övriga investeringar har genomförts enligt plan. 
Gällande tekniska nämnden så är en stor del av 
årets investeringar driftsättning av exploatering-
en på Lilla Oslovägen. Detta avser gatukostna-
der, träbro m.m. som är i kommunens ägo och 
därmed överfört till kommunens anläggningsre-
gister. Övriga större pågående projekt i tekniska 
nämnden är erosionsskydd Vättlandsån och 
utbyggnad Rossö hamn. Beslut har fattas om 

ytterligare investeringsmedel för projekt som 
inte har påbörjats ännu. De större projekten är 
i färjeläget med tryckbank och trossbrygga som 
omfattar ca 13 mkr och kaj för Kustbevakningen 
2,5 mkr. 

I taxekollektiven är de största pågående 
projekten en utbyggnad av reningsverket på 
Österröd och dubbleringen av vattenledningen 
från Färingen. En VA-plan för Strömstads kom-
muns framtida behov är under framtagande. I 
den tar man hänsyn till utbyggnadsbehoven av 
bostäder.

investeringsredovisning

ekonomisk översikt och analys
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näRIngSlIV mål: Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv 
  och enskilda
 Styrtal Utökade öppettider i reception och växel
 Utfall: Utökning har skett en halvtimme på fredagar kl 16:00-16:30. Under   
  december hölls på försök öppet 08:00-16:30 måndag till fredag. Risk- och
  åtgärdanalys har gjorts. Komplettering av årsarbetsavtal har gjorts för att
  möjliggöra bemanning.

 mål: Utbyggt stadsnät
 Styrtal: Uppnå 2 000 fiberanslutningar varav 200 företag
 Utfall:  StrömstadNet har uppnått drygt 1 900 anslutningar varav 50 företag.

 mål: Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn  
  och ungdom.
 Styrtal:  Aktivitetshall.
 Utfall:  Projekteringen av aktivitetshallen slutfördes under hösten och Kommun-
  fullmäktige tog beslut om byggnation i november. Hallen kommer att
  tillföra nya och förbättrade träningsmöjligheter för strömstads-
  ungdomarna samt bli en mötesplats för föreningslivet genom café,
  föreningslokaler, spontanidrott, mm. Hallen blir kommunens största
  fritidsinvestering någonsin och beräknas invigas i slutet av 2015.

 mål:  Effektiva verksamheter.
 Styrtal:  Hög måluppfyllelse (minst 75 procent) i respektive verksamhet inom
  tilldelad budgetram.
 Utfall:  Verksamheternas måluppfyllelse varierar mellan ca 50-100 procent.
  Målet är svårmätbart och kommer att ses över under 2015.

KF´s prioriterade mål nämndsmål

Högre grad av kommunal 
service anpassad till efter-
frågan hos näringsliv och 
enskilda.

KommuniKaTioner 
OcH InFRAStRuKtuR
Utbyggt stadsnät

eKonomi
Välskött kommunal 
ekonomi.

KultuR OcH FRItId
Ökade förutsättningar 
för fritidsaktiviteter, med 
särskild satsning på barn 
och ungdom.

utfall

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Belopp i tkr utfall Budget Avvikelse 

Kommunfullmäktige 2 463 2 803 340
Kommunstyrelse 2 232 2 158 -74
Samhällsutveckling 3 969 4 521 552
Kommunledningskontor 3 180 3 828 648
Kultur och fritid 6 497 6 646 149
Extern information 680 500 -180
Administrativ avdelning 8 793 8 041 -752
Personalavdelning 4 259 4 519 260
Ekonomiavdelning 8 073 7 887 -186
IT-avdelning och växel 13 116 13 529 413
Förändring semesterlöneskuld 414 0 -414
Okompenserad övertid -120 0 120
Lägre arbetsgivaravgift för unga och äldre -329 0 329
Summa 53 227 54 432 1 206

nettokostnaderKommunsTyrelsenKommunstyrelsen
ordförande ronnie Brorsson
Förvaltningschef gull-Britt eide, ulf Björkman

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

ekonomiskt resultat för 2014

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört 
med budget på 1,2 mkr, vilket främst beror på va-
kanta tjänster på kommunledningskontoret samt 
sjukskrivningar som ej har ersatts med vikarie. 
Därutöver har planerat arbete med översiktspla-
ner försenats vilket inneburit lägre kostnader än 
planerat under året.

Kostnadsutveckling och ekonomi

Nettokostnaderna ökade med 3,1 mkr eller 6,3 
procent. Merparten av ökningen, 2,2 mkr, kom-
mer från projektrelaterade kostnader i samband 
med utvecklingen av kommunens IT-plattform och 
IT- stödsystem. Lönekostnadsökningen var 0,5 mkr 
vilket huvudsakligen är effekten av lönerevisionen

måluppfyllelse
Av kommunstyrelsens fem mål har två upp-
nåtts och tre uppnåtts delvis. Den påbörjade 
byggnationen av aktivitetshallen gör att 
målet om förbättrade förutsättningar för 
ungas fritidssysselsättning uppfylls. Fortsatta 
utmaningar finns avseende målet om effektiva 
verksamheter där styrtal och mätmetoder ses 
över under 2015. Med ökningen av anslutna 
kunder till StrömstaNet närmar vi oss målet 
om 2 000 abonnenter.

Övriga kommentarer

Årets budgeterade investeringsvolym uppgick 
till 15,3 mkr, varav 8 mkr överförts från tidigare 
år. En stor del av budgeten avsåg renovering av 
Stadshuset. Merparten av renoveringen har dock 
bedömts som eftersatt underhåll, vilket inneburit 
att den har hanterats som driftskostnad

Viktiga händelser

• Året präglades av valet och åtföljande för-
 ändringar i ledningen, såväl i den politiska som i  
 tjänstemannaledningen. 

• Kommunchefstjänsten var delvis vakant fram   
 till augusti, då en tillfällig lösning med delat   
 ledarskap skapades. 

• IT- utvecklingen medför ökade kostnader   
 med engångseffekt vilket innebär att kostnads-  
 nivån efter genomförda projekt återgår till det   
 normala.

• Antalet fiberanslutningar till kommunens nät   
 har ökat och 70 procent av verksamheterna var  
 anslutna vid årets slut.

• Projekteringen av aktivitetshallen är slutförd   
 och beslut om byggnation togs under hösten.  
 Aktivitetshallen kommer att bli den största
 fritidsinvesteringen någonsin i Strömstad kom-
 mun och beräknas kunna invigas i slutet av år
 2015.

Redovisning nämnder och bolag
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mIljÖ & eneRgI mål: Verksamheten ska bedrivas med så liten miljö- och
En tydlig miljöprofil  klimatpåverkan som möjligt.  
 Styrtal: Miljöombud skall utses med utökat ansvar för information om och
  utveckling av miljöarbetet på arbetsplatsen. 
 Utfall: Miljöombud har inte utsetts.  

tRyggHet & HälSA mål: Ökad kvalitet gällande information och tillgänglighet inom
  Omsorgsnämndens samtliga verksamhetsområden  
 Styrtal: Resultat i SKL:s webgranskning ska förbättras i förhållande till
  föregående år.
 Utfall: Ny webbsida är framtagen men inte publicerad under 2014.
  Resultatet i SKL:s webgranskning har förbättrats.

 mål:  Barnperspektivet ska ingå vid all planering  
 Styrtal: Barnchecklista ska användas
 Utfall: Barnchecklista har inte använts vid generella beslut men barnets
  röst dokumenteras i beslut med direkt påverkan på enskilda barn.
  Licens avseende BBIC (barnets behov i centrum) som utrednings- och
  genomförandeverktyg erhölls under året. 

ekonomi mål: Verksamhetens processer ska ge resultat av god kvalitet till kostnader
  i nivå med jämförbara kommuner.  
 Styrtal: Resultat i riksomfattande jämförelser ska kvalitetsmässigt och
  ekonomiskt redovisa goda resultat i jämförelse med liknande kommuner.
 Utfall: KKIK visar att hemtjänsten har nöjda brukare samt kostnader något
  högre än snittet. Äldres syn på kommunens boende visar en försämring
  mot föregående år trots kraftigt ökade kostnader i en nivå mycket över
  kommungenomsnitt. Andelen unga som återaktualiseras efter genomförd
  insats är klart lägre i Strömstad än rikssnittet.  
 Styrtal: Budget i balans
 Utfall: Omsorgsförvaltningen har ett underskott som till största delen härrör
  sig till personalkostnader inom vård och omsorg. Arbetet pågår med
  att effektivisera bemanningsplanering samt att minska kostnader för
  extra personal genom att resursenheten inrättats på särskilda boenden
  och i hemtjänst.  

medarbetare mål: Omsorgsnämndens verksamhet ska vara attraktiva arbetsplatser med
  utbildade, kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet
  till kompetensutveckling.  
 Styrtal: Ökad nöjdhet i medarbetarenkäten.
 Utfall:  Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2014. 
 Styrtal: Introduktionsrutiner ska finnas inom alla enheter
 Utfall:  Det finns introduktionsrutiner men kvalitet och implementering
  kräver ytterligare arbete. 
 Styrtal: Kompetensutvecklingsplan ska finnas för alla enheter
 Utfall: Kompetensutvecklingsplaner finns endast för någon enstaka enhet. 

KF´s prioriterade mål nämndsmål utfall

Delaktiga medborgare /
Barnperspektivet ska ingå 
vid all planering

Välskött kommunal 
ekonomi

Engagerade och motive-
rade medarbetare

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Belopp i tkr utfall Budget Avvikelse 

Gemensam administration 8 039 9 506 1 467
Vård och omsorg 132 306 126 783 -5 523
Stöd och service 41 822 40 663 -1 159
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg 37 045 36 423 -622
Summa 219 212 213 375 -5 837

nettokostnaderomsorgsnämnd

Redovisning nämnder och bolag

Omsorgsnämnden
ordförande leif andersson
Förvaltningschef maria Reinholdsson

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

ekonomiskt resultat för 2014

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 
5,8 mkr. Underskottet avser främst kostnader för 
särskilda boenden för äldre samt köpta platser 
för personer med stöd enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Antalet 
betaldagar på grund av fullbelagda platser inom 
korttidsvården har också ökat liksom kostnaden 
för färdtjänst.

Kostnadsutveckling och ekonomi
Omsorgsnämndens nettokostnader år 2014 upp-
gick till 219 211 tkr. Nettokostnadsutvecklingen 
var 2,8 procent. Budget ökade med 10 243 tkr 
mellan år 2013-2014, varav 8 000 tkr bestod av 
beslutat tillskott. Antal anställda ökar något, bland 
annat till följd av ny organisation samt uppstart av 
boende för ensamkommande barn. Kostnaderna 
för platser på särskilda boenden speglar en hög 
personaltäthet.

måluppfyllelse
Nämndens mål avseende ökad tillgänglighet 
har uppnåtts. Övriga mål har endast delvis 
uppnåtts. Målet avseende god kvalitet och 
kostnadseffektivitet är delvis uppnått. Natio-
nell statistik visar att hemtjänsten har nöjda 
brukare samt kostnader som är något högre än 
rikssnittet. Äldres syn på kommunens boenden 
är jämfört med riket positiv, men har dock 
försämrats något. Arbetet med att införa miljö-
ombud i alla verksamheter har inte prioriterats 
under 2014.

Övriga kommentarer

Kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg har 
varit hög de senaste åren vilket syns även i årets 
resultat. Mätresultatet av den upplevda kvaliteten 
bland de som vistats på särskilda boenden, har 
dock förändrats till det sämre. Under 2015 behö-
ver verksamheten på kommunens fyra boende-
enheter genomlysas avseende både kvalitet och 
kostnadseffektivitet.

Viktiga händelser

• Den organisatoriska översynen har lett till
 förändringar inom bemanning och chefstäthet. 

• Omsorgsnämnden har haft svårt att rekrytera  
 främst socialsekreterare, sjuksköterskor och
 chefer. För att klara de juridiska kraven har
 konsulter använts i verksamheten vilket
 inneburit en större kostnad jämfört med att
 anställa egna medarbetare.

• Fler äldre med behov av anordnat boende
 har sökt om bistånd hos förvaltningen. Väntetid
 för plats i särskilt boende och korttidsboende
 har medfört kostnader gentemot Västra
 Götalandsregionen på grund av att patienter
 blivit kvar på vårdplatser på sjukhus efter
 utskrivning.
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mål: Fortsatt utveckling av fritidsgården (Kanal Ung).
Styrtal: Öppettider samt antal besökare.
Utfall: Fritidsgården (Kanal Ung) har haft öppet tre kvällar/vecka med cirka 15-20
  besökande per kväll. 

mål: Varje förskola/skola ska skapa sin egen miljöprofil
Styrtal: Antal förskolor/skolor med uttalad miljöprofil.
Utfall: Uttalad miljöprofil vid flera skolor. Mellegårdens förskola, Diskusgatan,
  Strömstierna förskola har GrönFlagg-certifiering.
mål: Servera mer ekologisk mat i måltidsorganisationen
Styrtal: Ökad procent. 
Utfall: Andelen ekologisk mat har ökat till 17,8 % jämfört med 16,3 % (2013).

mål: Förskolorna/skolorna ska ha ett öppet synsätt till att föräldrar är delaktiga
  och känner sig välkomna i skolan
Styrtal: Andel föräldrar som upplever sig delaktiga och välkomna i förskola/skola 
Utfall: Föräldraenkät görs vart annat år och genomfördes inte 2014.
mål: Eleverna ska uppleva att samtlig skolpersonal har nolltolerans mot alla typer
  av kränkande behandling
Styrtal: Andel elever som upplever nolltolerens
Utfall: Resultatet i trivselenkät våren 2014 visar att 80 % av eleverna upplever att
  skolpersonalen har sådan nolltolerans.

mål: Alla elever ska nå de nationella kunskapsmålen i samtliga ämnen
Styrtal: Andel elever som nått kunskapsmålen i samtliga ämnen.
Utfall: I årskurs 9 uppnådde 86 % av eleverna kunskapsmålen i samtliga ämnen.
mål:  Alla elever på Strömstad Gymnasium ska fullfölja sina studier inom tre år
Styrtal: Andel elever som erhållit slutbetyg inom tre år.
Utfall: Andelen elever 2013 som fullföljt sina gymnasiestudier är 65 %.
mål: Utveckla vuxenutbildningen/lärcentrum med ett attraktivt utbud
Styrtal: Antal studerande och antal erbjudna platser.
Utfall: Antalet studeranden har ökat med 48 personer jämfört med 2013.
   Grundlärarutbildningen (F-3) är ny som eftergymnasial utbildning.

mål: Rätt person på rätt plats
 Styrtal: Budgetutfall
Utfall: Förvaltningen visar ett underskott på 1,3 mkr jämfört med budget
mål: Systematiskt kvalitetsarbete
Styrtal: Budgetutfall och uppnådda mål i sin helhet.
Utfall: Underskott redovisas på 1,3 mkr (mot budget) och samtliga
  ambitionsnivåer år inte uppnådda
mål: Gemensamma planeringsdagar nämnd och chefsgrupp
Styrtal: Antal tillfällen. 
Utfall: Under 2014 har nämnd och chefsgrupp haft två planeringsdagar.

mål: Aktiva politiker som deltar på skolråd och föräldramöten
Styrtal: Antal tillfällen.
Utfall: Samtliga kontaktpolitiker har deltagit på något av skolornas skolråd/möte.

mål: Skapa förutsättningar för: Delaktighet, inflytande och personligt ansvar.

mIljÖ OcH eneRgI
En tydlig miljöprofil

tRyggHet OcH HälSA
Delaktiga medborgare

uTBildning
Livslångt lärande

eKonomi
Välskött kommunal 
ekonomi.

Ingen
mätning

Ingen
mätning

KF´s prioriterade mål nämndsmål utfall

KultuR OcH FRItId
Ökade förutsättningar 
för fritidsaktiviteter, 
med särskild satsning på 
barn och ungdom.

medarBeTare
Engagerade och motive-
rade medarbetare.

Belopp i tkr	 Utfall Budget Avvikelse 

Biblioteksverksamhet 4 937 4 941 4
Kulturskolan 2 789 2 975 186
Förvaltningsgemensam verksamhet 9 445 10 814 1 369
Särskola/Särvux 6 509 7 249 740
Måltid/städ 37 563 36 394 -1 169
Skolskjuts 9 922 8 800 -1 122
Grundskola/Förskoleklass 81 475 82 745 1 270
Resurscentrum 23 980 21 787 -2 193
Gymnasium 38 876 39 771 895
Kommunal vuxenutbildning 6 819 5 512 -1 307
Förskole- och fritidsverksamhet 73 655 72 036 -1 619
Förändring semesterlöneskuld 333 0 -333
Lägre arbetsgivaravgift för unga och äldre -1 980 0 1 980
Summa 294 323 293 024 -1 299

BARn OcH utBIldnIngSnämnden Nettokostnader

Barn och utbildningsnämnden
Ordförande Pia tysklind
Förvaltningschef Annelie gollungberg

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

ekonomiskt resultat för 2014
Barn- och utbildningsnämnden visar ett under-
skott för 2014 med 1,3 mkr jämfört med budget. 
Budgetavvikelsen motsvarar cirka 0,4 procent 
av nettobudgeten. Nämnden aviserade redan i 
början av året svårigheter att bedriva verksamhe-
ten inom tilldelad ram till följd av volymökningar. 
Under året har samtliga verksamheter genomlysts 
för att minska kostnaderna. Effektiviseringar har 
gjorts inom flera verksamheter vilket bidragit till 
att underskottet stannade vid 1,3 mkr.

Kostnadsutveckling och ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
för 2014 uppgick till 294,3 mkr att jämföra med 
nettobudgeten på 293 mkr. Nettokostnaderna har 
ökat med 13,6 mkr eller 4,8 procent jämfört med 
2013. Lönekostnadsökningarna och volymök-
ningar i verksamheterna förklarar utvecklingen. 
Antalet anställda har ökat från 547 till 565 och 
antal årsarbetare har ökat från 512 till 529. 

måluppfyllelse
Verksamheten utvecklas mot uppsatta mål, men 
ambitionsnivån för 2014 har i flera fall inte kun-
nat nås fullt ut. Det är glädjande att kunskaps-
resultaten inom grundskolan har ökat jämfört 
med 2013. De senaste årens negativa trend av 
sjunkande kunskapsresultat har därmed brutits. 
Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan 
har inte ökat i linje med uppsatt mål. Resultaten 
är dock i paritet med riket. Antal studerande på 
vuxenutbildningen har ökat jämfört med 2013.

Övriga kommentarer
Det finns inget klart samband mellan måluppfyl-
lelsen och det ekonomiska resultatet. Underskot-
tet är främst ett resultat av kostnader till följd av 
behovet av förskoleplatser och resurser för ett 
ökat antal elever med behov av särskilt stöd. 

Viktiga händelser

• För att klara av den ökade efterfrågan på för-
 skoleplatser öppnades under våren två tillfälliga
 förskoleavdelningar.
• I augusti öppnades Mällbys nya förskola med
 sex avdelningar.
• Förvaltningen genomförde en översyn av skol-
 skjutsorganisation, vilket resulterade i minskade
 kostnader.
• IT-planens etapp två genomfördes; högstadiets
 350 elever fick tillgång till en egen dator som
 lärverktyg.
• Antalet nyanlända barn, ungdomar och vuxna
 som är i behov av förberedande undervisning
 ökade.
• Inför hösten 2014 utsåg förvaltningen elva nya
 förstelärare, med uppdrag att sprida goda
 exempel på utveckling inom skolan till kollegor.

Redovisning nämnder och bolag
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Boende mål: God bebyggd miljö i alla beslut inom plan- och byggområdet.  
 Styrtal: Nationella mål. Tillgång till antikvarisk kompetens.
 Utfall: Kompetens finns.
 Styrtal:  Aktivt arbetar med att skydda värdefull bebyggelse.
 Utfall: Planarbete pågår.

 mål: 50 procent av bygglovsärendena ska avslutas inom åtta veckor från
  det att fullständiga ansökningshandlingar föreligger.
 Utfall: Målet är uppnått.

naTur mål: Areal mark i kommunen med områdesskydd ska öka.
 Styrtal: Areal mark inom kommunen med områdesskydd.
 Utfall: Arbete pågår. Kobbungen reservat fastställt.

 mål: Klara rutiner för tillsyn enligt MKB och detaljplaner, exploateringsavtal etc.
 Styrtal: Klara rutiner och arbetssätt.
 Utfall: Beslut om ansvarsfördelning naturvård finns.

mIljÖ & eneRgI mål: Redovisat miljömålsarbete.
 Styrtal: 100% utifrån gällande verksamhetsplanering.
 Utfall: Målet är uppnått.

tRyggHet OcH HälSA mål: Förebygga olyckor och involvera allmänhet och verksamheter genom
  aktiva insatser.
 Styrtal: Antal utbildade elever 500. Övriga riktade insatser 2 st. 
 Utfall: Intern & extern utbildning pågår. ON + BUN nu med.

eKonomi mål: Ekonomi i balans.
 Styrtal: Varje verksamhet ska vara i balans
 Utfall: Målet är uppnått.

 mål: En effektiv förvaltning.
 Styrtal:  Tre beslutade nyckeltal/avdelning, basår 2008
 Utfall:  Målet är uppnått.

 mål: God intern kontroll.
 Styrtal:  Enligt upprättad internkontrollplan.
 Utfall: Målet är uppnått.

medarBeTare mål: Planera för kompetensutveckling, – engagerat ledarskap, kompetensut-
  veckling ska prioriteras (utbildning, utvärdering, samarbete, handledning)
 Styrtal: Kompetensutvecklingsplan
 Utfall: Kompetensutvecklingsanalys genomförd. Planering pågår utifrån plan.

 mål:  Bibehållet Nöjd-Medarbetar-Index jämfört med föregående år
 Utfall: Mäts inte varje år

KF´s prioriterade mål nämndsmål

Värna och utveckla 
de höga natur- och 
friluftsvärden som gör 
Strömstad unikt.

Välskött kommunal 
ekonomi.

Engagerade och motive-
rade medarbetare.

En tydlig miljöprofil.

Ökat antal invånare

Delaktiga medborgare/ 
Barnperspektivet ska ingå 
vid all planering.

utfall

Delvis uppnåttUppnått Ej uppnått

Ingen
mätning

Belopp i tkr utfall Budget Avvikelse 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 846 2 885 39
Planering, granskning, mätning 3 077 3 205 128
Miljö- och hälsoskydd 2 750 2 626 -124
Räddningstjänst 13 049 13 607 558
Krisberedskap 78 93 15
Bygg 573 1 166 593
Förändring semesterlöneskuld 209 0 -209
Summa 22 582 23 582 1 000

nettokostnadermIljÖ- OcH Byggnämndmiljö- och byggnämnden
Ordförande lena martinsson
Förvaltningschef michael Olsson

miljö- och byggnämnden ansvarar för fysisk planering, bygglovshantering enligt plan- och bygglagen 
samt är lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen. nämnden 
ansvarar också för räddningstjänst och kommunskydd/krisberedskap.

ekonomiskt resultat för 2014

Förvaltningens resultat för 2014 visar ett överskott 
på 1 mkr jämfört med budget, det beror på av-
vikelser på såväl intäktssidan som kostnadssidan. 
Budgetavvikelsen på intäktssidan beror främst på 
ökade intäkter för tillsyn inom bygg samt fler mät-
uppdrag än väntat. Tillfälliga vakanser på förvalt-
ningen har lett till avvikelser både på kostnads- och 
intäktssidan. 

Kostnadsutveckling och ekonomi

Förvaltningens nettokostnad 2014 är 0,6 mkr hö-
gre jämfört med 2013. Intäkterna är 2,6 mkr högre, 
detta på grund av ökade intäkter inom hela förvalt-
ningens verksamhetsområde, men främst på plan- 
och byggavdelningen. Verksamhetens kostnader 
har ökat med 3,4 mkr jämfört med 2013. Av dessa 
2,4 mkr personalkostnader. 

måluppfyllelse
Nämndens mål har i stort sett uppfyllts. Med 
fokus på effektivisering och kvalitetssäkra ruti-
ner har nämnden, trots de problem som följer 
av personalbrist, lyckats minskat antalet öpp-
na ärenden samtidigt som antal nya ärenden 
fortsatt att öka. Handläggningstiderna för för-
handsbesked är kortade och det finns ingen kö. 
Antalet öppna bygglovsärenden minskar och 
tekniska samråd är i balans med rådande ef-
terfrågan. Det nya kommunala naturreservatet 
Kobbungen ökar arealen skyddad mark i linje 
med uppsatt mål. 

Övriga kommentarer:

Året har präglats av hög personalomsättning inom 
delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera 
rätt kompetens varför det har funnits ett generellt 
behov av att köpa in extrahjälp i form av konsulter 
för att klara verksamheten. Dessutom har förvalt-
ningen till följd av expansion och flyttning efter re-
novering av kontorslokaler, haft ett stort behov att 
köpa in möbler, nya datorer och arbetskläder.

Viktiga händelser

• Hög personalomsättning, personalbrist och
 svårigheter att rekrytera och behålla kom-
 petens. Det har bidragit till ett behov av
 rekrytering och utbildning av nya medarbetare
 och ny kompetens. 
• En kompetensanalys har gjorts och en
 utbildningsplan tagits fram.
• Omorganisation genom att plan- och
 byggavdelningarna slagits samman till en
 plan- och byggavdelning.
• Vi hanterade flera omfattande skogsbränder
 i kommunen och närområdet under
 sommaren.
• Översvämningar drabbade området runt
 Vättlandsån i Skee under hösten vilket
 föranledde stora insatser från räddnings-
 tjänsten.
• Från halvårsskiftet har ansvaret för servering-
 stillstånd flyttats över till miljö- och bygg-
 nämnden.

Redovisning nämnder och bolag
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näRIngSlIV mål: Genom god planering säkerställa att tomtmark finns eller kommer
  att finnas
 Styrtal: Antal m2 planerad tomtmark samt antal m2 som har färdigställts
 Utfall: Industrimark färdigställt på Bastekärr med 30 000 m2. Etapp II och III
  planeras. Planering pågår för Brovallen men får troligen avbrytas pga
  geoteknikproblem. Tomter för egnahem är 2 tomter på Monelid.
  Detaljplan för Hjältsgård (Skee) ca 25 tomter, har antagits.
  Planering har påbörjats för framtida bostadsområde på Mällbyhöjden.

 mål:  En attraktiv och säker gästhamn
 Styrtal:  Gästhamnsenkäten ska ha ett bättre resultat än föregående år
 Utfall:  Många muntliga beröm har framförts av besökande för hamnen och
  dess service. Utav inkomna synpunkter har vissa åtgärder vidtagits.

 mål:  I dialog med intressenterna i färje- och handelshamnar stärka och
  utveckla hamnanläggningarna.
 Styrtal:  Oförändrat eller ökat antal avlöp/avgångar

 Utfall:  Antalet anlöp/avgångar har ökat då ytterligar ett rederi har tillkommit.

 mål: Förbättra skötsel av tätortsnära skogar
 Styrtal Minst ett område ska röjas varje år.
 Utfall: Flera större och mindre röjningar har utförts i tätortsnära områden.

 mål: Inom EkoParkens ramar informera om och stimulera till användandet av
  förnyelsebar energi.
 Styrtal: Oförändrat eller ökat antal besökande.
 Utfall:  Fortsatt högt antal besökande. Avser skolor såväl från Strömstad som
  från grannkommunerna. Ungefär samma nivå som 2013 ca 2 700 besökare
 Styrtal: Minst en miljöåtgärd varje år.
 Utfall: En arbetsmiljöåtgärd har genomförts. Handledarledd utbildning för att
  minska olyckor och skador på fordon för resandet i främst arbetet.

 mål:  Fokus på nämndens resultat
 Styrtal:  Träffsäkerhet i investeringskalkyler ska vara +/- 5%. Analysera nämndens
  resultat löpande.
 Utfall:  Resultatet följs upp fortlöpande och stäms av med avdelningscheferna.

 mål:  Öka attraktionsförmågan som arbetsgivare.
 Styrtal: Oförändrat eller förbättrat medarbetarindex.
 Utfall:  Ingen enkät genomförd under 2014.

 mål: Verksamheten ska bedrivas av medarbetare vars kompetens ska svara
  mot dagens och framtidens krav.
 Styrtal:  Minst 0,5% av lönekostnaderna ska användas till kompetensutveckling.
 Utfall:  Målet är uppnått

KF´s prioriterade mål nämndsmål

Högre grad av kommunal 
service anpassad till 
efterfrågan hos näringsliv 
och enskilda

KommuniKaTioner 
OcH InFRAStRuKtuR
Förbättrade kommunika-
tioner och infrastruktur i 
Strömstad

naTur
Värna och utveckla de höga 
natur- och friluftsvärden 
som gör Strömstad unikt

mIljÖ OcH eneRgI
En tydlig miljöprofil

eKonomi
Välskött kommunal 
ekonomi.

medarBeTare
Engagerade och motive-
rade medarbetare.

Ingen
mätning

utfall

Belopp i tkr utfall Budget Avvikelse 

Teknisk nämnd och förvaltning 2 693 3 136 443 
Gatuverksamhet inkl. Näsinge flygplats 12 673 12 338 -335 
Allmän platsmark 3 079 3 000 -79 
Sidoordnad verksamhet, GS, Bilpool m.m. 9 73 64 
Service och inköp, fordon, maskiner 1 384 2 010 626 
Allmän markreserv 993 945 -48 
Allmän renhållning 2 428 2 730 302 
Hamnverksamhet -16 383 -15 823 560 
Investeringsavsättning 2 500 2 500 0 
Summa 9 376 10 909 1 533

nettokostnaderTeKnisK nämnd

tekniska nämnden
ordförande ulf gustafsson
Förvaltningschef lars Strandlund

tekniska nämnden ansvarar för kommunens gatu- och väghållning, parker, natur- och grönom-
råden, 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 tre taxekollektiven vatten- och avloppsförsörjning, avfallsverk-
samhet samt fjärrvärmeverk.

ekonomiskt resultat för 2014
Resultatet för 2014 visat ett överskott med 1,5 
mkr. Största avvikelsen finns inom hamnverk-
samheten som har underskott på reparationer i 
färjeläget med 1,5 mkr. Samtidigt ökar hamnin-
täkterna med 2,1 mkr då ett rederi har tillkommit 
som trafikerar Norge. I övrigt har en mild vinter 
och frånvaro av oförutsedda händelser medverkat 
till årets överskott.

Kostnadsutveckling och ekonomi
Nettokostnaderna har minskat med 1,8 mkr 
jämfört med 2013. Orsaken är främst att juridiska 
kostnader för färjetrafiken för 2014 redovisas som 
kostnad i kommunens finansiella redovisning. Un-
der 2013 belastade motsvarande kostnad Tekniska 
nämnden. Ett ytterligare rederi som trafikerar 
Norge har tillkommit från juni 2014. Personalkost-
naderna har minskat med 0,7 mkr jämfört med 
2013. Förklaringen är att utfall för gemensam GS-
personal (intern arbetspool inom anläggningar) 
varierar beroende på hur mycket tid som använts. 
Även kompensation för lägre arbetsgivaravgift 
för unga/äldre påverkar att personalkostnaderna 
minskat.

Viktiga händelser

• Ytterligare ett rederi trafikerar Strömstad sedan
 juni 2014. Det har inneburit att resandet för året
 visar en total ökning med 10 procent vilket mot-
 svarar cirka 100 000 fler resenärer. För 2014
 uppgår antalet resenärer till 1,1 miljoner i färje-
 trafiken.
• Antalet gästnätter i gästhamnen har ökat med
 1000 nätter i jämförelse med 2013. Totalt upp-
 går antalet gästnätter till 10 711 nätter för 2014.

Nästan samtliga av nämndens mål har upp-
fyllts. Målet om minst en miljöåtgärd per 
år nås dock bara delvis. Under året har en 
arbetsmiljöåtgärd genomförts där personal 
inom hemtjänsten har genomgått ECO-driv-
ning med leasingfordon. Syftet är att uppnå 
både en säkrare körning samt en miljövänli-
gare körning. Denna bedöms dock inte vara 
tillräcklig för att miljömålet ska vara helt 
uppfyllt. Ekoparken behåller sin attraktions-
kraft och hamnverksamheten utvecklas.

måluppfyllelse

Redovisning nämnder och bolag
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Vatten-och avlopp
Årets resultat visar ett överskott med 
1,1 mkr. Resultatet har överförts till 
resultatutjämningsfonden som vid årsskiftet 2014 
uppgår till 2,3 mkr.

Saneringsarbeten i egen regi av cirka 2,6 km 
ledningar har genomförts under året. VA-planen 
som är under framtagande (presenteras i april 
2015) innebär en kartläggning av behoven kring 
framtida produktion för vatten och avlopp. 
Planen innebär även en beräkning av framtida 
ekonomiska konsekvenser. Under året har 98 nya 
anslutningsavgifter tillkommit vilka bidrar till det 
positiva resultatet.

avfall
Årets resultat visar ett överskott med 
1,7 mkr. Resultatet har överförts till 
resultatutjämningsfonden som vid årsskiftet 2014 
uppgår till 3,3 mkr. Utöver detta finns även en 
investeringsfond för avfall som uppgår till 6,3 mkr. 
Av årets överskott uppgår återförda medel från 

skattekollektivet till 1,3 mkr, summan avser ett för 
högt uttag av kostnader avseende GS-personal och 
sophämtningsfordon.

Fjärrvärme
Årets resultat uppgår till ett underskott med 
-273 tkr. Utjämningsfonden uppgår till ett totalt 
underskott med cirka -745 tkr. Underskottet får 
hanteras i kommande budgetarbete.

Avgiftsfinansierad verksamhet
taxekollektiven
ordförande ulf gustafsson
Förvaltningschef lars Strandlund

Belopp i tkr 2012 2013 2014
Verksamhetens intäkter 25 855 25 165 25 935
Verksamhetens kostnader *) -23 308 -25 471 -24 265
varav personalkostnader*) -4 343 -5 408 -4 162
Verksamhetens nettokostnad 2 547 -306 1 670
Finansiella intäkter 89 281 180
Finansiella kostnader 0 -224 -103
*) förändring semesterlöneskuld  -31 -23
Årets resultat 2 637 -249 1 746

nettokostnaderteKnISK nämnd - avfallsverksamheten

Belopp i tkr 2012 2013 2014

Verksamhetens intäkter 38 965 42 213 46 107
Verksamhetens kostnader *) -42 705 -43 682 -45 354
varav personalkostnader*) -7 186 -7 643 -10 522
Verksamhetens nettokostnad -3 740 -1 469 753
Finansiella intäkter 535 1 121 701
Finansiella kostnader 0 -508 -266
*) förändring semesterlöneskuld   -23
Årets resultat -3 205 -856 1 188

nettokostnaderteKnISK nämnd - Vatten och avloppsverksamhet

Belopp i tkr 2012 2013 2014

Verksamhetens intäkter 1 219 1 559 1 624
Årets upplösning av anslutningsavgifter 0 221 221
Verksamhetens kostnader -1 318 -2 278 -2 142
Verksamhetens nettokostnad -99 -498 -297
Finansiella intäkter 0 148 35
Finansiella kostnader 0 -23 -11
Årets resultat -99 -373 -273

nettokostnaderteKnISK nämnd - Fjärrvärmeverksamheten

Redovisning nämnder och bolag
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Kommunens bolag

Fibernätsutbygganad pågår.

AB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande Anders Olsson
Vd göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads Kommun helägda 
bolag. Bolaget har till uppgift att främja försörjning av allmännyt-
tiga hyresbostäder, anpassade servicebostäder och äldreboenden 
i Strömstad kommun. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi. 
I koncernen AB Strömstadsbyggen ingår AB Strömstanet och AB 
Strömstadsgaragen. Förvaltad yta utgör per 31 dec 2014:

• Bostadsytor 98 225 m2 fördelade på
  1 514 lägenheter
• Lokalytor 17 709 m2 fördelade på
  69 lokaler
• Garageplatser 361    
• P-platser 371    
• P-platser med motorvärmare 180

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

mål
Bolagets strategiska mål är att vara Strömstads bästa hyresvärd, 
vilket nås genom att:
• Skapa trygghet för kunden
• Nytänkande i alla processer
• Fokus 100 procent på kunden och kundens boende

För att säkerställa att alla processer i bolaget sker i enlighet med 
bolagets strategiska mål parallellt med samhällets miljömäs-
siga och ekologiska mål, arbetar bolaget med utveckling av sitt 
kvalitets- och miljöledningsarbete. Bolaget arbetar aktivt med att 
tillgodose kommunens efterfrågan på ett brett utbud av bostäder, 
samt för att stärka bolagets ekonomi med ökad soliditet och däri-
genom nå en långsiktigt effektiv och trygg finansiering.

måluppfyllelse
Bolaget har under året fortsatt utvecklingen av verksamheten 
med kunden i fokus. Vi har strävat efter att förbättra samtliga 
processer i bolaget och skapa förutsättning för långsiktig trygg-
het för bolagets kunder. Arbetet med de tre strategiska målen (se 
ovan) genomsyrar organisationen i alla dess processer. Bolaget har 
under året haft samtliga bostäder uthyrda.

Årets verksamhet
Verksamhetsåret 2014 innehöll fokus på förvaltning och utveck-
ling, samt projektering av nya bostäder. Nyproduktion om 16 
lägenheter i Skee har färdigställts under hösten och ytterligare 24 
bostäder är under uppförande.
Under verksamhetsåret 2014 har fokus legat på förvaltning och 
utveckling av verksamheten samt på projektering av nya bostäder 
i Strömstad.     
 Bolaget har följande projekt med produktion av nya bostäder: 
• Skee – I februari stod 24 lägenheter klara för inflyttning  
• Strömstad – I augusti stod ett boende innehållande 14 rum
 klart på Löparstigen.

Hyresförhandlingar 
Hyresförhandlingarna gav bolaget en hyreshöjning om 1,95 pro-
cent från och med januari 2014.    

Ränteutveckling     
Räntenivåerna har under året varit låga. Dock medför bolagets 
räntesäkringar, som skyddar mot uppåtrörelser i räntenivåer, att 
bolagets räntekostnader inte följer med hela vägen ner till nivåer 
för nivåerna för rörlig ränta.

utsikter för framtiden
Efterfrågan på bostäder i tätorten bedöms fortfarande vara 
oförändrat stor medan efterfrågan på bostäder utanför tätorten är 
mer måttlig. För AB Strömstadsbyggen är det av vikt att en tydlig 
efterfrågan bibehålls genom att bolaget blir tydligare och mer 
attraktivt för bostadssökande samt att bolagets strategi med en 
långsiktig låneportfölj och etablering av en stabil hyresutveckling 

bibehålls för att kunna hålla en stabil tillväxt- och utvecklingstakt 
inom såväl utanför tätorten. 
Årets resultat     
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 3,1 mkr. Boksluts-
dispositioner och skatt -0,4 mkr. Årets resultat efter skatt och 
bokslutsdispositioner uppgår till 2,7 mkr.

Vinstdisposition     
 Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 Balanserad vinst 45,2 mkr
 Årets resultat   2,7 mkr
 Tillgängliga vinstmedel           47,9 mkr 
 
Utdelning från allmännyttiga bostadsföretag som beslutas under 
2015, grundat på bokslut för 2014, får som högst uppgå till 2,62 
procent (motsvarande under året genomsnittlig statslåneränta 
med ett tillägg av en procentenhet) av kontant tillskjutet aktie-
kapital. Kontant tillskjutet aktiekapital i AB Strömstadsbyggen är 
5 mkr. Utdelningen får dock inte överstiga företagets resultat för 
räkenskapsåret 2014.

Styrelsen och Vd föreslår därför att vinstmedlen disponeras:  
 Tillgängliga vinstmedel 47,9 mkr  
 Att till aktieägarna utdelas      0 kr  
 Att i ny räkning överförs  47,9 mkr

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen upp-
går till 50,6 mkr.

utsikter för framtiden   
Efterfrågan på bostäder i tätorten bedöms även fortsatt vara stor 
medan efterfrågan på bostäder utanför tätorten är mer måttlig. 
För AB Strömstadsbyggen är det av vikt att efterfrågan bibehålls 
genom att bolaget blir tydligare och mer attraktivt för bostads-
sökande. Bolagets strategi med en långsiktig låneportfölj och 
etablering av en stabil hyresutveckling behöver bibehållas för att 
upprätthålla en stabil tillväxt- och utvecklingstakt inom såväl som 
utanför tätorten. 

Redovisning nämnder och bolag
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aB strömstadslokaler
Styrelseordförande Sture Fredriksson
Vd göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads Kommun helägt 
bolag. Bolagets verksamhet består i huvudsak i att främja 
Strömstads Kommuns försörjning av fastigheter och lokaler för 
dess skol- och förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen 
bedrivs i egen regi. Den förvaltade ytan utgör:
• Skollokaler  44 424 m2

• Idrotts- och fritidslokaler  6 783 m2

• Kontorslokaler  5 889 m2

• Övriga lokaler  9 548 m2

     66 644 m2

Affärsidé
AB Strömstadslokaler ska uppföra, äga och förvalta i huvudsak 
fastigheter med lokaler för Strömstads Kommuns verksamhe-
ter. Förvaltningen ska ske i sådan form och med en service- och 
kvalitetsnivå som Strömstads kommun efterfrågar till en för 
Strömstads kommun acceptabel hyresnivå. 

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

måluppfyllelse
Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan va-
kanser vilket har bidragit till ett positivt resultat.

Årets verksamhet
Utöver bolagets löpande fastighetsförvaltning kan följande 
större projekt omnämnas:
• Färdigställande av ny förskola på Mällby.
• Ombyggnation på Strömstiernaskolan med ny ventilations-
 anläggning.

Hyror
Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads Kommun höjdes 
med 1 procent under år 2014. Övriga hyror följer sedvanlig 
reglering enligt KPI.

Räntenivåerna har under året varit låga. Dock medför bolagets 
räntesäkringar, som skyddar mot uppåtrörelser i räntenivåer, 
att bolagets räntekostnader inte följer med hela vägen ner till 
nivåer för nivåerna för rörlig ränta.

Årets resultat
Bolagets resultat efter skatt 2014 uppgår till 0,3 mkr.
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst 21,7 mkr
Årets resultat   0,4 mkr
Tillgängliga vinstmedel 22,1 mkr

Vinstdisposition
Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande:
att till aktieägaren utdelas 0 kr
att i ny räkning överföres 22,1 mkr

utsikter för framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning käns-
ligt för uppkomna vakanser. Under 2015 bedöms dock risken 
för vakanser som liten då lokalefterfrågan på orten bedöms 
bestå. 

aB strömstads Badanstalt
Styrelseordförande Björn-Ole Adamsson
Vd göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads kommun helägt 
bolag med uppgift att skapa möjligheter för bad och friskvård. 
Verksamheten bedrivs till största delen i egen regi

Affärsidé
AB Strömstads badanstalt ska erbjuda möjligheter till bad, 
inomhus och utomhus, simundervisning, friskvård, spa m m, 
med den service och kvalitet som efterfrågas. 

mål
De viktigaste målen för bolaget de närmaste åren är:  
• Hög tillgänglighet med generösa öppettider.
• Följa med i marknadens utveckling kring friskvårdsutbud.
• Öka tillgängligheten för seniorer.
• Utveckla varm- och kallbadhusets möjligheter.

• Bibehålla nivån med cirka 120 000 besökare per år

måluppfyllelse
Bolaget har ytterligare förbättrat kvaliteten via uthyrning av 
lokalytor till entreprenörer som kompletterar verksamheten i 
badhuset. Trots ökat utbud på marknaden har antalet medlem-
mar ökat även 2014.

Årets verksamhet
Bolaget har under året utvecklat och förbättrat alla verksam-
hetsgrenar. Verksamheten har dock påverkats negativt av den 
pågående rättsprocessen med Konkurrensverket. Ett domslut i 
Stockholms tingsrätt från februari var till bolagets fördel, men 
Konkurrensverket överklagade samma dag målet till Marknads-
domstolen. Rättsprocessen har pågått i tre år och orsakat bola-
get stora kostnader för juridiskt ombud. Åtgärder har vidtagits 
och ytterligare insatser planeras för att få en ekonomi i balans.



48

Redovisning nämnder och bolag

ekonomi
Bolagets ekonomi är ansträngd på grund av pågående rätts-
process. Åtgärder är främst vidtagna på personalområdet där 
kostnaderna har minskats med cirka 180 tkr. 

Årets resultat
År 2014 blev bolagets resultat -0,5 mkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande:
Balanserade medel    0,8 mkr
Årets resultat   - 0,5 mkr
Tillgängliga vinstmedel               0,3 mkr

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 0,3 mkr.

aB strömstanet
Styrelseordförande Anders Olsson
Vd göran Wallo

Allmänt om verksamheten

AB Strömstanet är ett av AB Strömstadsbyggen helägt bolag. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads 
Kommun förvärva, uppföra och förvalta stadsnät.

Affärsidé
Att uppföra och förvalta stadsfibernät för data- och telekom-
munikation.

Årets verksamhet
Året har präglats av fortsatt stora investeringar i byggnation av 
det öppna stadsnätet. Fokus under året har varit byggnationen 
av lägenhetsnätet i AB Strömstadsbyggens cirka 1 500 lägenhe-
ter samt villaanslutningar och större externa fastighetsägare. 
Vid årsskiftet var cirka 1 900 kunder anslutna och av dem var 
cirka 50 företag.
Bolaget har fortsatt dialog med kommunens fem fiberfören-
ingar och samordnar de kommunala resurserna och bidrar med 
projektering så att det blir en gemensam utveckling för att hålla 

en hög kvalitet i näten som kommer att byggas. I dagsläget är 
det två fiberföreningar som är igång och bygger, de förväntas 
vara klara under år 2015.

Årets resultat
Bolagets resultat år 2014 uppgår till +0,7 mkr. Styrelsen har 
lämnat förslag till disposition av vinst/behandling av förlust
Balanserad vinst   3,6 mkr
Årets resultat  0,7 mkr
Tillgängliga vinstmedel    4,3 mkr

Vinstdisposition/Behandling av förlust
Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räk-
ning.

utsikter för framtiden
Bolaget är i ett uppbyggnadsskede och kommer att bygga fiber-
nät inom kommunen.

aB strömstadsgaragen
Styrelseordförande Anders Olsson
Vd göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggen 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 verksamhet
AB Strömstadgaragen har under år 2014 haft stor efterfrågan 
på parkeringsplatser.

Årets resultat
Bolagets resultat efter skatt 2014 uppgår till 0 kr. Till bolags-
stämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst      1 300 kr 
Årets resultat      0 kr
Tillgängliga vinstmedel  1 300 kr 

Vinstdisposition
Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras enligt att 
till aktieägaren utdelas  0 kr
att i ny räkning överföres  1 300 kr 

utsikter för framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning käns-
ligt för uppkomna vakanser. Under 2015 bedöms dock risken 
för vakanser som liten då efterfrågan på parkeringsplatser 
väntas bestå.
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Belopp i mkr

tillgångar
Anläggningstillgångar       
materiella anläggningstillgångar: 10      
Mark, byggnader o tekniska anläggn  1 435,6 1 555,5 367,3 414,6 0,0
Maskiner och inventarier  40,5 39,2 37,0 36,4 0,0
Pågående arbeten  66,0 49,6 10,3 1,6 0,0
Summa materiella anläggningstillgångar:  1 542,1 1 644,3 414,5 452,6 483,5
       
Finansiella anläggningstillgångar: 11      
Aktier, andelar, bostadsrätter  2,3 1,3 17,6 19,6 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar  2,1 2,1 7,8 7,6 0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar:  4,4 3,3 25,4 27,2 9,8
Summa anläggningstillgångar  1 546,5 1 647,7 439,9 479,8 493,3

Omsättningstillgångar       
Förråd 12 2,5 2,4 1,6 1,5 1,0
Exploateringsverksamhet 13 77,2 57,3 77,2 57,3 84,5
Kortfristiga fordringar 14 75,2 75,2 64,4 61,8 70,5
Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 15 84,7 86,3 84,7 86,3 86,4
Kortfristiga placeringar 16 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0
Kassa och bank 17 82,2 127,9 71,5 117,1 50,8
Summa omsättningstillgångar  321,8 369,0 299,5 343,9 293,2
Summa tillgångar  1 868,3 2 016,7 739,4 823,7 786,5
       
eget kapital, avsättningar och skulder       
Eget kapital  18 514,9 531,3 436,7 449,2 451,8
därav årets resultat  37,8 16,4 33,7 12,5 13,5
       
Avsättningar       
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 19 45,4 56,0 45,4 56,0 47,3
Uppskjuten skatt 20 17,3 16,1 0,0 0,0 0,0
Övriga avsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar  62,7 72,1 45,4 56,0 47,3
skulder       
Långfristiga skulder 21 1 110,6 1 212,3 97,8 97,4 111,9
Kortfristiga skulder 22 180,1 201,0 159,5 221,1 175,4
Summa skulder  1 290,7 1 413,3 257,3 318,5 287,3
S:a eget kapital, avsättningar och skulder  1 868,3 2 016,7 739,4 823,7 786,5
       
Ansvarsförbindelser       
Pensionsförpliktelser 23 276,8 269,7 276,8 269,7 273,7
Borgensförbindelser 24 0,7 0,5 1 019,1 1 120,8 0,0
       
Soliditet enligt balansräkning  27,6% 26,3% 59,1% 54,5% 57,5%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser  12,7% 13,0% 21,6% 21,8% 22,7%

  Koncern Kommun Budget   Koncern Kommun Budget

NotNot 20132013 20132013 20142014 20142014 20142014

  Koncern Kommun Budget

Not 2013 20132014 2014 2014

Belopp i mkr

Verksamhetens intäkter 1 366,1 352,2 269,8 263,4 202,2
varav jämförelsestörande poster 3 41,0 29,4 41,0 29,4 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -815,9 -853,2 -790,4 -841,6 -773,6
varav jämförelsestörande poster 3 -9,1 -19,3 -9,1 -19,3 0,0
Avskrivningar/nedskrivningar 4 -64,7 -64,1 -30,9 -24,9 -26,1
Verksamhetens nettokostnader  -514,5 -565,1 -551,4 -603,1 -597,5
Skatteintäkter 5 440,6 458,1 440,6 458,1 456,5
Kommunalekonomisk utjämning 6 141,8 154,0 141,8 154,0 149,7
Finansnetto 7 -32,8 -31,0 2,8 3,5 4,7
Resultat före extraordinära poster  35,2 16,0 33,7 12,5 13,5
Bokslutsdispositioner  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt  2,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 8 37,8 16,4 33,7 12,5 13,5
       
       
       

Belopp i mkr

lÖPAnde VeRKSAmHet       
Årets resultat  37,8 16,4 33,7 12,5 13,5
Skattekostnad  -2,6 -0,3 0,0 0,0 0,0
Justering för avskrivningar och nedskrivningar  64,7 64,2 30,9 24,9 26,1
Justering för förändring pensionsavsättning  7,0 10,6 7,0 10,6 2,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -2,0 -0,5 -2,0 -0,5 0,0
Medel fr verksamh före förändr rörelsekap  104,9 90,3 69,6 47,5 41,5
Ökn(-)/minskn(+) förråd  -0,8 0,1 -0,7 0,2 0,0
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet  5,8 19,9 5,8 19,9 -6,5
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar  14,3 0,0 6,0 2,7 0,0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder  -2,9 20,2 -15,9 61,6 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  121,2 130,6 64,9 131,9 35,0

InVeSteRIngAR       
Inköp av materiella tillgångar  -139,4 -166,5 -36,9 -63,1 -65,3
Avyttrade materiella tillgångar  0,4 0,5 0,2 0,5 0,0
Inköp av finansiella tillgångar  -27,9 -23,4 -26,4 -23,4 -9,5
Avyttrade finansiella tillgångar  9,3 1,0 9,3 0,0 7,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -157,6 -188,4 -53,8 -85,9 -67,8

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  35,0 102,0 0,0 0,0 30,0
Amortering  0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder  25,6 1,6 15,9 -0,4 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  60,6 103,5 15,9 -0,4 30,0
Årets kassaflöde  24,2 45,7 27,0 45,6 -2,8
Likvida medel vid årets början  58,0 82,2 44,6 71,5 53,1
Likvida medel vid årets slut  82,2 127,9 71,5 117,1 50,3

Resultaträkning Balansräkning

Kassaflödesanalys

ekonomisk redovisning



50

Försäljningsintäkter 18,1 17,5 6,5 6,3
Gransknings- och tillsynsavgifter 6,0 8,7 6,0 8,7
Konsumtionsavgifter 54,4 56,7 63,8 67,0
Parkeringsavgifter 7,5 6,9 6,7 6,6
Hamnavgifter 23,0 25,9 23,0 25,9
Daghemsavgifter 8,8 9,4 8,8 9,4
Äldreomsorgsavgifter 10,5 10,9 10,5 10,9
Felparkeringsavgifter 0,8 0,8 0,8 0,8
Bidrag 35,4 27,9 35,4 34,4
Försäljning av verksamhet 19,1 18,1 19,1 18,1
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent 9,2 7,0 9,2 7,0
EU-bidrag 0,1 0,0 0,1 0,0
Projektintäkter 7,3 7,9 7,3 7,9
Hyresintäkter 118,4 125,9 15,9 16,6
Övriga intäkter 6,6 0,9 15,7 14,2
Jämförelsestörande poster 41,0 29,4 41,0 29,4
Summa 366,1 352,2 269,8 263,4

Verksamhetens intäkter
Återbetalning premier AFA Försäkring 11,2 0,0 11,2 0,0
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter 0,2 0,5 0,2 0,5
Exploateringsverksamhet 29,6 22,4 29,6 22,4
Medfinansiering järnvägsbron 0,0 6,5 0,0 6,5
Verksamhetens kostnader    
Exploateringsverksamhet 6,4 9,2 6,4 9,2
Renovering Stadshuset 0,0 10,2 0,0 10,2
Omstruktureringskostnader, Klevgatanflytt 2,7 0,0 2,7 0,0

  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen

2013 2013not 1 Verksamhetens intäkter not 3 jämförelsestörande poster2014 20142013 20132014

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension 492,7 512,4 467,1 486,7
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension 3,2 9,9 3,2 9,9
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension 23,7 27,5 20,6 25,6
Personalsociala avgifter 5,5 5,1 5,5 5,1
Arvode förtroendevalda 4,0 4,7 4,0 4,7
Pensionsutbetalningar till pensionärer 12,0 9,6 12,0 9,6
Lokalhyror 1,2 0,4 72,7 74,7
Övriga lokalkostnader 89,2 91,0 13,0 11,7
Hyra och leasing av anläggningstillgångar 5,3 5,2 5,3 5,2
Transfereringar och bidrag 17,4 18,5 17,4 18,5
Köp av verksamhet 55,3 41,4 55,3 41,4
Konsulttjänster 9,2 7,4 10,3 13,3
Diverse främmande tjänster 16,4 18,2 16,4 18,2
Tele- och datakommunikation, porto 3,2 3,2 3,2 3,2
Hotell- och resekostnader, transporter 7,4 18,8 7,4 18,8
Material 42,6 42,3 42,6 42,3
Projektkostnader 8,5 7,5 8,5 7,5
Entreprenader 6,9 10,7 6,9 10,7
Övriga kostnader 3,0 0,1 9,8 15,2
Jämförelsestörande poster 9,1 19,3 9,1 19,3
Summa 815,9 853,1 790,4 841,6

Specifikation av leasingkostnader samt hyreskostnader:     
Leasingavtal transportmedel 2,9 2,7 2,9 2,7
Leasingavtal maskiner och inventarier 0,3 0,2 0,0  0,0 
Lokalhyror 64,0 60,2 52,4 57,3

not 2 Verksamhetens kostnader 2013 2014 2013 2014

2013 2014 2013 2014
Förfall inom 1 år Förfall mellan 1 o 5 år

2014

Fastigheter och anläggningar 48,7 53,2 16,9 16,5
Maskiner och inventarier 10,1 10,2 8,1 8,4
Nedskrivning av anläggn.tillgång 0,0 0,8 0,0 0,0
Nedskrivning*) 5,9 0,0 5,9 0,0
Summa 64,7 64,2 30,9 24,9
*) avser nedskrivning av restvärde 2013 för reparation och underhåll
av kajer och pirer som har ändrats från investering till drift.

2013not 4 Avskrivningar och nedskrivningar 2014 2013 2014

Egna skatteintäkter 443,3 459,3 443,3 459,3
Slutavräkning föregående år, korrigering 0,3 -1,3 0,3 -1,3
Slutavräkning innevarande år, preliminär  -3,0 0,1 -3,0 0,1
Summa 440,6 458,1 440,6 458,1

2013not 5 Skatteintäkter 2014 2013 2014

Inkomstutjämning 138,9 141,4 138,9 141,4
Kostnadsutjämning -32,7 -22,2 -32,7 -22,2
LSS-utjämning -8,2 -7,6 -8,2 -7,6
Strukturbidrag 9,6 11,1 9,6 11,1
Regleringsavgift 5,6 2,9 5,6 2,9
Kommunal fastighetsavgift 28,6 28,4 28,6 28,4
Summa 141,8 154,0 141,8 154,0

2013not 6 generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift 2014 2013 2014

Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 0,2 0,0 0,3 0,0
Utdelning värdepapper 1,0 1,1 1,0 1,1
Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntor på likvida medel 2,9 1,1 0,3 0,4
Övriga finansiella intäkter 3,6 3,2 3,6 3,2
Vinst, försäljning av finansiell omsättningstillgång  1,8 0,0 1,8 0,0
Summa 9,4 5,3 7,0 4,6

2013not 7 Finansnetto 2014 2013 2014

Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknande poster 38,0 35,2 0,0 0,0
Ränta på exploateringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0
Bankkostnader 0,4 0,4 0,4 0,4
Ränta på intjänade pensionsförmåner 3,8 0,7 3,8 0,7
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 42,2 36,3 4,2 1,2

noter
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MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR    
IIngående ackumulerade anskaffningsvärden 88,7 88,4 24,4 24,2
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 0,0 49,4 0,0 11,6
Försäljning och utrangering -0,3 0,0 -0,2 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 88,4 137,8 24,2 35,8
Ingående ackumulerade avskrivningar -10,3 -11,9 -1,3 -1,4
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 36,6 15,6  0,0
Årets avskrivningar -1,6 -2,7 -0,1 -0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar 24,7 1,0 -1,4 -1,5
MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde 113,1 138,8 22,8 34,3

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 902,4 1 956,4 512,6 536,0
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 62,9 145,7 30,9 53,1 
Försäljning och utrangering -8,9 -2,0 -7,5 -2,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 956,4 2 100,1 536,0 587,2
Ingående ackumulerade avskrivningar -561,8 -607,7 -177,8 -191,5
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr -23,6 -25,9 2,2 0,3
Årets avskrivningar -48,5 -49,7 -15,9 -15,6 
Utgående ackumulerade avskrivningar -633,9 -683,4 -191,5 -206,8
BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde 1 322,5 1 416,7 344,5 380,

MASKINER OCH INVENTARIER    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 230,2 239,2 204,1 212,7
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 9,7 10,6 8,8 9,6
Försäljning och utrangering -0,7 -4,9 -0,2 -3,5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 239,2 244,9 212,7 218,8
Ingående ackumulerade avskrivningar -188,3 -198,6 -167,0 -175,7
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 0,6 4,0 0,2 2,6
Årets avskrivningar -10,9 -11,1 -8,9 -9,3
Utgående ackumulerade avskrivningar -198,6 -205,7 -175,7 -182,4
MASK O INV Utgående bokfört värde 40,5 39,2 37,0 36,4

PÅGÅENDE ARBETEN    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 39,3 66,0 13,5 10,3
Justering ingående balans 0,0 0,0 0,0 2,7
Nyanskaffningar under året 140,8 165,2 39,2 62,7
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier -114,1 -184,2 -42,4 -74,1
PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde 66,0 49,6 10,3 1,6
Summa 1 542,1 1 644,3 414,5 452,6

Avstämning av balanskravet:    
Årets resultat enligt resultaträkningen   33,7 12,5
Avgår: samtliga realisationsvinster   -2,0 -0,5
Avgår: förändrad diskonteringsränta pensionsskuld   3,1 0,0
Årets balanskravresultat   34,9 12,0

  Koncernen Kommunen  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen

2013

not 10 materiella anläggningstillgångar

not 8 Årets resultat 2014 2013

2013not 9 justering övr, ej likviditetspåverkande poster 2014 2013

2014

2014

Justering för realisationsvinst/-förlust -2,0 -0,5 -2,0 -0,5
Summa -2,0 -0,5 -2,0 -0,5

noter

Aktier:     
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 0,2 0,2
AB Strömstadsbyggen *) 0,0 0,0 7,0 9,0
AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 7,0 7,0
AB Strömstadsgaragen  0,0 0,0 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0 2,7 2,7
Andelar:    
Kommuninvest ekonomisk förening 0,8 0,8 0,7 0,7
Förlagslån Kommuninvest 1,9 1,9 1,9 1,9
Långfristiga fordringar 1,8 0,7 5,9 5,7
Summa 4,4 3,3 25,4 27,2

*) aktieägartillskott har under året utbetalats till AB Strömstadsbyggen med 2 mkr. 

2013not 11 Aktier, adelar, bostadsrätter 2014 2013 2014

Förrådslagt material 1,8 1,6 1,6 1,5
Bränslelager 0,7 0,8 0,0 0,0
Summa 2,5 2,4 1,6 1,5

2013not 12 Förråd 2014 2013 2014

Myren             0,1 0,1 0,1 0,1
Stare - 3 tomter         5,5 0,0 5,5 0,0
EDP Oslov,kommunens andel 16,2 0,0 16,2 0,0
Canningområdet    2,2 10,6 2,2 10,6
Mällbyhöjd        2,5 2,5 2,5 2,5
Kebal-området           0,0 0,0 0,0 0,0
Norrkärr 1:50     0,9 -0,1 0,9 -0,1
Torskholmen  0,0 0,0 0,0 0,0
DP Hålkedalen ham 2,9 2,3 2,9 2,3
Bojar/Grandalen           0,5 0,5 0,5 0,5
Monelid/Seläter   0,9 0,9 0,9 0,9
Skee syd DP/Bastekärr1:18 43,9 37,5 43,9 37,5
Hjältsgård 6:1, villatomt 0,8 1,6 0,8 1,6
Laholmen          0,4 0,4 0,4 0,4
Brovallen 0,5 0,8 0,5 0,8
Nordby 0,0 0,0 0,0 0,0
Kebal etapp 2 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 77,2 57,3 77,2 57,3

2013not 13 exploateringsverksamhet 2014 2013 2014
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noter

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 476,8 514,9 403,0 436,7
Årets resultat enligt resultaträkning 38,1 16,4 33,7 12,5
Summa 514,9 531,3 436,7 449,2
Specificering av eget kapital    
Anläggningskapital 390,4 379,4 296,7 326,4
Rörelsekapital 124,5 151,9 140,0 122,8
varav pensionsfond 84,7 86,3 84,7 86,3
varav öronmärkt för strategiska åtgärder* 5,4 5,9 5,4 5,9
varav öronmärkt för investeringsfond** 8,0 8,0 8,0 8,0
Summa 514,9 531,3 436,7 449,2
*  Ingående balans (5,4 Mkr) har tillförts årets markförsäljning (0,5 mkr) 
**  Avser framtida investeringar

Konsumtionsavgifter 0,5 0,6 0,5 0,6
Barnomsorgsavgifter 0,4 0,4 0,4 0,4
Äldreomsorgsavgifter 0,7 0,7 0,7 0,7
Fakturering övrig 19,0 16,9 15,2 13,9
Momsfordran 4,6 5,5 4,6 5,5
Fordringar på staten 28,8 24,8 28,6 24,8
Projektmedel 3,5 2,6 3,5 2,6
Förutbetalda hyror januari 0,2 0,0 4,8 0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt 15,2 21,5 4,4 11,6
Resultatfond Fjärrvärme 0,5 0,7 0,5 0,7
Övrigt 1,8 1,5 1,1 1,0
Summa 75,2 75,2 64,4 61,8

  Koncernen Kommunen  Koncernen Kommunen

2013

2013

not 18 eget kapital

not 14 Kortfristiga fordringar

2014

2014

2013

2013

2014

2014

Ingående avsättning 30,9 45,4 30,9 45,4
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,4 0,2 0,4 0,2
Nyintjänad pension 6,3 9,4 6,3 9,4
Pensionsutbetalningar -1,0 -1,2 -1,0 -1,2
Förändring av löneskatt 8,9 2,1 6,2 2,1
Övrigt 0,0 0,1 2,6 0,1
utgående avsättning 45,4 56,0 45,4 56,0

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 28,9 21,7 28,9 21,7
Nyanskaffning 0,3 0,3 0,3 0,3
Försäljning -7,5 0,0 -7,5 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 21,7 22,1 21,7 22,1
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 21,7 22,1 21,7 22,1

Fondinnehav  20,0  20,0
Summa  20,0  20,0

2013

2013

2013

not 19 Avsättning till pensioner

not 15 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel)

not 16  Kortfristig placering

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2014

2014

2014
AB Strömstadsbyggen koncern 9,8 8,7
AB Strömstadslokaler 7,4 7,5
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0
AB Strömstadsgaragen 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0
Summa 17,3 16,1

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 52,5 63,0 52,5 63,0
Nyanskaffning 10,5 1,2 10,5 1,2
Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 63,0 64,2 63,0 64,2
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 63,0 64,2 63,0 64,2

2013

2013

not 20 uppskjuten skatt

          Ränteportfölj (placerade pensionsmedel)

2014

2014

2013

2013

2014

2014

Skulder till kreditinstitut m.m 1 012,9 1 114,9 0,0 0,0
Utnyttjad kontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet 50,9 62,5 50,9 62,5
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme 4,9 4,7 4,9 4,7
Förutbetalda gatukostnadsersättningar 27,9 16,5 27,9 16,5
Förutbetalda investeringsbidrag 7,7 8,0 7,7 8,0
Investeringsfond Avfall 6,3 5,7 6,3 5,7
Summa 1 110,6 1 212,3 97,8 97,4

Kassa 0,0 0,1 0,0 0,0
Bank 40,5 69,4 49,6 73,3
 varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto   7,8 38,9
 varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto   19,8 14,7
  varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto   0,9 1,0
  varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto   0,3 0,6
  varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto   0,7 13,0
 varav öronmärkt för strategiska åtgärder   5,4 5,9
 varav öronmärkt för investeringsfond   8,0 8,0
Plusgiro 41,6 58,5 21,9 43,8
Summa 82,2 127,9 71,5 117,1

2013

2013

not 21 långfristiga skulder

not 17 Kassa och bank

2014

2014

2013

2013

2014

2014
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Ingående ansvarsförbindelse 260,3 276,8 260,3 276,8
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,9 -1,2 0,9 -1,2 
Nyintjänad pension 5,1 5,2 5,1 5,2
Penionsutbetalningar -7,8 -8,2 -7,8 -8,2 
Förändring av löneskatten 3,2 -1,4 3,2 -1,4
Övrigt 15,1 -1,5 15,1 -1,5 
utgående ansvarsförbindelse 276,8 269,7 276,8 269,7

Borgen AB Strömstadsbyggen  0,0 0,0 710,7 770,7
Borgen AB Strömstadslokaler  0,0 0,0 273,0 289,9
Borgen AB Strömstanet 0,0 0,0 35,0 60,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem 0,1 0,1 0,1 0,1
Övriga borgensförbindelser 0,6 0,5 0,2 0,2
Summa 0,7 0,5 1 019,1 1 120,8

not 23 Pensionsförpliktelser

not 24 Ställda panter och borgensförbindelser

     
Verksamhetens intäkter 206,9 208,7 235,6 269,8 263,4
Verksamhetens kostnader -704,3 -720,2 -749,2 -790,4 -841,6
Avskrivningar/nedskrivningar -21,2 -20,4 -22,3 -30,9 -24,9
Återbokn(+)/Nedskrivn(-) pensionsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens nettokostnader 518,6 -531,9 -535,9 -551,4 -603,1

Skatteintäkter 403,4 427,5 432,1 440,6 458,1
Kommunal utjämning 123,5 112,3 113,6 141,8 154,0
Finansiella intäkter 3,3 4,2 4,1 7,0 4,6
Finansiella kostnader -0,7 -3,9 -0,9 -4,2 -1,2
Resultat före extraordinära poster 10,8 8,2 12,9 33,7 12,5
Årets resultat kommunen 10,8 8,2 12,9 33,7 12,5

Anläggningstillgångar 354,1 397,8 418,3 439,9 479,8
Omsättningstillgångar 251,5 270,7 280,4 299,5 343,9
Summa tillgångar 605,6 668,5 698,7 739,4 823,7

Eget kapital 376,2 389,7 403,0 436,7 449,2
Avsättningar 34,8 46,7 38,4 45,4 56,0
Långfristiga skulder 21,4 61,5 81,9 97,8 97,4
Kortfristiga skulder 173,2 170,6 175,4 159,5 221,1
S:a EK, avsättningar o skulder 605,6 668,5 698,7 739,4 823,7
     
Nyckeltal     
Årets resultat per invånare, kr 916 680 1 050 2 704 981
Årets resultat/skatter och bidrag, % 2,1 1,5 2,4 5,8 2,0
Nettokostnadsandel av skatter o statsbidr, % 98,4 98,5 98,2 94,7 98,5
Kassalikviditet, % 76 82 66 85 81
Nettoinvesteringar. Mkr 41,0 38,2 38,9 36,2 62,7
Soliditet inkl pensionsförpl utom BR, % 23,7 20,5 20,4 21,6 21,8
Soliditet enligt balansräkning, % 62,1 58,3 57,7 59,1 54,5
Primärkommunal skattesats 22:34 22:34 21:91 21:91 21,91
Invånarantal 31 dec enligt SCB:s statistik 11 808 12 010 12 295 12 480 12 694

Noter

Leverantörsskulder 37,1 47,7 21,3 31,7
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter 31,5 32,7 29,4 30,5
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension 16,5 17,9 16,5 17,9
Upplupna sociala avgifter 16,6 17,3 15,5 16,4
Skattekontoavräkning 18,2 20,9 16,3 17,3
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter 4,1 5,4 3,0 4,3
Projektbidrag 16,4 17,2 16,4 17,2
Flyktingverksamhet periodisering 1,1 0,8 1,1 0,8
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 0,0 0,0 7,8 38,9
Strömstadslokaler, del i koncernkonto 0,0 0,0 19,8 14,7
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,0 0,0 0,9 1,0
Strömstanet, del i koncernkonto 0,0 0,0 0,7 13,0
Strömstadsgaragen, del i koncernkonto 0,0 0,0 0,3 0,6
Förutbetalda intäkter, övrigt 10,3 7,2 1,2 0,1
Upplupna kostnader, övrigt 20,5 23,5 4,4 9,0
Resultatfond taxekollektiven 2,8 5,7 2,8 5,7
Övrigt 5,1 4,6 2,3 2,1
Summa 180,1 201,0 159,5 221,1

  Koncernen Kommunen

not 22 Kortfristiga skulder 2013 2014 2013 2014

2013 2014 2013 2014

2013 2014 2013 2014

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 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 2014-12-31 uppgick Kom-
muninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 792 165 597 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 769 740 946 kronor.

Korta fakta

5 års översikt
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Redovisningsmodell & redovisningsprinciper

redovisningsmodell

Den kommunala redovisningen regleras genom lagen om kom-
munal redovisning. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla 
en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt 
en kassaflödesanalys. För kom-munens interna redovisning 
tillkommer drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen 
ska även innehålla en sammanställd redovisning (koncernre-
dovisning). Denna består av en sammanställd resultat- och 
balansräkning för kommunen samt de bolag i vilka kommunen 
har ett betydande inflytande. Kommunen ska enligt den kom-
munala redovisningslagen följa god redovisningssed avseende 
bokföring och redovisning. Kommunen följer i allt väsentligt 
lagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning, för undantag se nedan om komponentavskrivning.

Redovisningsprinciper 

Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto 
redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsva-
rande belopp har tagits upp som en kortfristig skuld. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas 
månaden efter att tillgången tas i bruk och vid beräkning av 
avskrivningar används den linjära metoden. Investeringsbidrag 
och gatukostnadsersättningar bokförs initialt som långfristig 
skuld och intäktsförs sedan successivt i takt med att avskriv-
ningar sker för anläggningen. För befintliga investeringar till-
lämpas 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 och 50 år

• Mark och konst – ingen avskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en 
nyttjandeperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp. 

Avsteg har gjorts från gällande lagstiftning då kommunen ännu 
inte börjat tillämpa komponentavskrivning fullt ut i enlighet 
med RKR 11.4. Komponentavskrivning har påbörjats på nya 
investeringar från 2013. Däremot kvarstår arbetet med infö-
randet av komponentavskrivning för befintliga investeringar. 
Målsättningen är att genomgång ska ske under 2015 för de 
största anläggningar främst inom VA.  

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. 
Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och 
med 1998 redovisas som avsättning i den mån de inte avser 
s.k. avgiftsbestämd ålderspension. Den avgiftsbestämda delen 
avseende 2014 har kostnadsförts och redovisas som kortfristig 
skuld.  Den årliga förändringen av pensionsavsättningen redo-
visas som verksamhetskostnad och de finansiella kostnaderna 
redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen. 2014 har 
avsättningen varit högre mot tidigare år på grund av aktualise-
ring av registerunderlaget till pensionsberäkning. Av totalt sex 
penionsförpliktelser enligt visstidsförordnande har en redovi-
sats som avsättning och fem som ansvarsförbindelse eftersom 
de inte var kända för utbetalning på bokslutsdagen. Samtliga 
pensionskostnader har belastats med särskild löneskatt.

I balanskravsutredningen har uppdatering skett för 2013 av den 
sänkta diskonteringsräntan för pensionsskulden.

VA- och avfallskollektivens resultat redovisas som skulder i 
kommunens balansräkning medan fjärrvärmekollektivet redovi-
sas som en fordran. Avfallskollektivet har även en investerings-
fond som avser två förrådsbyggnader på Återvinningscentralen 
som byggdes 2011. Utgående värde för investeringsfonden är 
5,7 mkr.

I rörelsekapitalet är 8 mkr öronmärkt i en investeringsfond för 
framtida investeringar.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
finansiell omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR 20. Port-

följens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente 
KF2007-06-14/140. Samtliga placeringsmedel är värderade till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala 
koncernen Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre 
helägda koncernföretag, AB Strömstadsbyggen, AB Ström-
stadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyg-
gens koncern ingår två helägda bolag; Strömstadgaragen och 
Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den. 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. Kommunens redovisningsprinciper tillämpas vid 
upprättandet av koncernredovisningen. 

Under 2014 har bolagen övergått till BFNAR 2012:1 (K3) och 
infört komponentavskrivning vilket har ändrat principen för 
bolagens redovisning av anläggningstillgångar. Jämförelseåret 
2013 har påverkats och därmed har resultat- och balansräk-
ning samt noter räknats om. Förändringen består av att tidigare 
bokförda underhållskostnader för byggnader har aktiverats 
som investering vilket har lett till ökade avskrivningar som i sin 
helhet har redovisats mot eget kapital. 

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.

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 koncer
 företagets verksamhet, mål och strate-
 gier etc. 

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

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

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

nettoinvestering Investeringsutgifter minus investerings-
 bidrag.

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

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

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuvarande
 och blivande pensionärer. Redovisas en-
 ligt den s.k. blandmodellen, som inne-
 bär att skuld upparbetad till och med
 1997 redovisas som en ansvarsför-
 bindelse utanför balansräkningen. 
 Pensionsskuld upparbetad från och
 med 1998 redovisas som en avsättning.

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

rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar
 och kortfristiga skulder. 

semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna se-
 mesterdagar.

soliditet Eget kapitals andel av det totala kapita-
 let. Visar långsiktig betalningsbered-
 skap.

ekonomisk redovisning
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Revisionsberättelsen för år 2014
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