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Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verk-
samhetsåret 2012. Här redovisas det ekonomiska utfallet samt måluppfyllelsen för 
Kommunfullmäktiges prioriterade mål. I redovisningen finns också en omvärldsan-
alys samt en översikt över resultat och verksamhet per nämnd och bolag.

Årets resultat: 12,9 miljoner kronor 
Det ekonomiska resultatet för 2012 uppgår till 12,9 Mkr (exkl taxekollektiven). Det innebär 
ett budgetöverskott med 1,4 Mkr. Det underliggande verksamhetsresultatet är dock 
betydligt lägre. Årets resultat påverkas av några poster av engångskaraktär, framförallt 
en större intäkt från AFA Försäkring på 11,7 Mkr avseende återbetalda sjukförsäkrings-
premier från åren 2007-2008. Rensat för samtliga jämförelsestörande poster uppgår 
resultatet till 1 Mkr.

Samtliga nämnder redovisar positiva budgetavvikelser, med undantag för omsorgs-
nämnden, som redovisar ett underskott på 8,2 Mkr. Större delen, 7,9 Mkr, avser fortsatt 
ökande behov av extrainsatser inom vård och omsorg till brukare med särskilda behov. 
Neddragningar inom länssjukvården bidrar till ökad belastning på kommunens verksam-
heter. Finansförvaltningen redovisar ett nettoöverskott på 7,9 Mkr, inklusive ovan nämnda 
engångsintäkt från AFA Försäkring på 11,7 Mkr.

Kommunen i siffror	 2010	 	 2011	 	 2012

Folkmängd	31/12	 11	808	 	 12	010	 	 12	295
Primärkommunal	skattesats	 22,34	 	 22,34	 	 21,91
Årets resultat (mkr)   
Kommunen	 11,3	 	 8,2	 	 12,9
Koncernen	 13,5	 	 12,1	 	 14,5
Bruttoomsättning (mkr)   
Kommunen	 723,0	 	 740,3	 	 768,3
Koncernen	 805,5	 	 825,4	 	 862,7
investeringar (mkr)   
Kommunen	 41,0	 	 38,2	 	 38,9
Koncernen	 95,3	 	 118,1	 	 108,9
Balansomslutning (mkr)   
Kommunen	 605,6	 	 668,5	 	 698,7
Koncernen	 1	628,0	 	 1	712,1	 	 1	780,9
soliditet inkl.hela pensionsförpliktelsen (%)
Kommunen	 23,7	 	 20,5	 	 20,4
Koncernen	 13,0	 	 12,2	 	 12,2
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Organisationsplan
för Strömstads kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN TEKNISK NÄMND  BOLAG

 Kommunledningsförvaltning

 MILJÖ-& BYGGNÄMND

 AB Strömstadsbyggen

 Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

 BARN-& UTBILDNINGSNÄMND

 AB Strömstanet

 Förvaltningschef - Miljö- & byggförvaltning

 AB Strömstadslokaler

 Förvaltningschef - Omsorgsförvaltning

 OMSORGSNÄMND

 AB Strömstadsgaragen

 Förvaltningschef - Barn-& utbildningsförvaltning

 AB Strömstads Badanstalt

	 Teknisk	förvaltning

	 Miljö-&	byggförvaltning

	 Barn-	&	utbildningsförvaltning

	 Omsorgsförvaltning

Arbetsutskott

Kommunrevision

Kultur- & fritidsutskott

Överförmyndare

Folkhälsorådet

Valnämnd

KOMMUNCHEF

för Strömstads kommun

Kommunstyrelsen

Strömstads kommun

Den kommunala organisationen är en traditionell förvaltningsorganisation där varje 
nämnd har sin förvaltning. Kommunfullmäktige är organisationens högsta beslutande 
organ. Kommunstyrelsen har ett eget ansvarsområde, men har också en samordnande 
funktion mellan nämnder och kommunfullmäktige. I Strömstad finns fem helägda kommu-
nala bolag, varav två är dotterdotterbolag. Fyra bolag har gemensam vd.
Antal ledamöter i kommunfullmäktige; 39
Antal ledamöter i kommunstyrelsen; 11 
Antal ledamöter per nämnd; 9 utom Tekniska nämnden som har 5
Antal anställda totalt (exkl bolagen); 1 094
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Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur 
många synvinklar. Det innebär samtidigt att det ställs 
stora krav på kommunens ekonomi och verksamheter.
Det kostar att växa. Kommuner som ligger stilla i be-
folkningsutvecklingen har en annan situation än kom-
muner som antingen minskar eller ökar befolkning. 
Vi ökar och ska tänka på att många andra kommuner 
önskar sig den situation som Strömstad befinner sig i. De 
förväntningar vi har påverkar om man blir nöjd eller inte. 
Vilka förväntningar är realistiska att ha på vår kommun?

Kommunens totala resultat för 2012 uppgick till +12,9 Mkr. 
Det skattefinansierade resultatet blev +7,5 Mkr efter att 
avdrag har gjorts för avsättning till investeringsfond och 
för medfinanisering i samband med ny infart Strömstad/
Skee. En kommuns budget ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna och resultatet i årsbokslutet ska 
därmed vara positivt. Det måste alltid finnas en balans 
mellan inkomster och utgifter. Kommunen måste ha en god 
ekonomi som klarar framtida åtaganden som pensionsko-
stnader, vi måste också ha en beredskap för oförutsedda 
händelser samt amortera av på lån. Vi kan konstatera att de 
flesta verksamheterna har en budget i balans. Omsorgen har 
dock fortfarande ett underskott och det arbetas med frågan. 
Förbättringar har gjorts och arbetet med att analysera våra 
verksamheter kommer att fortsätta och intensifieras under 
2013.

Näringsliv i utveckling
Strömstads företag visar fortsatt god investeringsvilja. För 
att möta både ökade efterfrågan och utvecklingsambitioner 
är det viktigt att kommunen har en god planberedskap. Vi 
behöver kunna erbjuda företagens arbetskraft bostäder och 
samhällsservice och det behövs ytterligare mark för verk-
samheter. Detta även om det nya handels- och industriområ-
det i Skee har färdigställts och kommer att börja bebyggas 
under 2013. Strömstads position i framtiden känns stark och 
vår del av regionen är attraktiv. 

Strömstad växer
Strömstads befolkning ökade 2012 med 285 personer. 
Det är det högsta antalet på åtminstone 50 år. Siffran är 
procentuellt högst i Västra Götaland och bland de högsta i 
Sverige. Vi arbetar vidare på samma spår som tidigare med 
bostadsutveckling, här finns anledning att vara optimistisk 
då ytterligare bostadsprojekt kommer att startas med fler 
bostäder som följd. Under 2013 kommer minst 40 nybyggda 
hyreslägenheter i Skee att färdigställas. Det gäller nu att 
hålla den kurs som vi slagit in på.

Intressanta utmaningar
Jag ser ljust på vår kommuns framtid. Det är inte samma 
sak som att den kommunala ekonomins framtid är lika ljus 
under de kommande åren. Vi står inför stora och intressanta 
utmaningar. Låt oss tillsammans glädjas åt detta och anta 
utmaningen. Utökad barnomsorg, aktivitetshall, renover-
ing av stadshuset samt hamninvesteringar på bland annat 
Torskholmen är några av de frågor som kräver stora invest-
eringar och ökade driftkostnader. Det innebär ett ansvar för 
såväl politiker som tjänstemän att gemensamt verka för en 
fortsatt positiv utveckling till gagn för kommunen och dess 
invånare. En god balans mellan investeringar och driftkost-
nader är av största vikt för att värna kärnverksamheten. 

Med sikte på 13 000
Ambitionen är att öka antalet invånare. Målet om 13 000 
invånare år 2015 kvarstår. Orealistiskt säger en del, svårt 
säger jag. En utmaning och faktiskt ett konkret och bra mål.

Tack till politiker och alla medarbetare för ett bra utfört 
arbete i kommunen under året som gått.

Ronnie Brorsson
Kommunstyrelsens ordf

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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Sveriges kommuner har skilda utmaningar och 
förutsättningar. En åldrande befolkning i kombination med 
en stark trend mot urbanisering ökar trycket på många 
kommuner. Befolkningen minskar i nära hälften av Sver-
iges kommuner medan andra har växtvärk. Den senare 
utmaningen är främst en realitet för många kommuner i 
storstadsområden, med gränskommunen Strömstad som 
ett av få undantag.

Strömstads kommun påverkas i hög grad av de utmaningar 
som präglar landets kommuner. Andelen äldre blir fler  de 
kommande tjugo åren och kraven på service och omvårdnad 
förväntas öka. Men vi har samtidigt positiva födelsetal samt 
en stark inflyttning, mycket tack vare en god arbetsmarknad 
präglad av det geografiska läget nära gränsen till Norge och 
den attraktiva kustmiljö som är en magnet för besöksnäringen. 

En växande befolkning

Invånarantalet fortsätter att öka. Kommunens befolkning 
ökade 2012 med 285 personer, den största ökningen på mån-
ga år. Mätt i procent ökar bara Sundbyberg utanför Stockholm 
mer bland Sveriges kommuner. Enligt den senaste befolkning-
sprognosen förväntas fortsatt befolkningstillväxt.

Sedan fem år tillbaka ökar befolkningen i allt snabbare takt. 
Befolkningsförändringen består av födelsenettot (födda mi-
nus döda) och flyttnettot (inflyttade minus utflyttade). Ström-
stad har haft en positiv utveckling av båda faktorerna sedan 
tre år tillbaka, tidigare var födelsenettot negativt. Av landets 
290 kommuner hade 159 kommuner en positiv befolkning-
sutveckling år 2012. Av dessa visade 94 kommuner i likhet 
med Strömstad både positivt födelsenetto och flyttnetto. 

För många kommuner inklusive Strömstad, är det flyttnettot 
som betyder mest för den totala befolkningsförändringen. 
Tillgång till bostäder, sysselsättningsmöjligheter och barnom-
sorg är viktiga faktorer för fortsatt befolkningstillväxt. De tio 
första åren på 2000-talet färdigställdes cirka 800 bostäder. 
En översiktlig sammanställning av pågående detaljplaner 

visar att dessa kan ge ytterligare cirka 400 bostäder. Även 
kommunens bostadsbolag investerar. Strömstadsbyggen 
bygger flest lägenheter av alla kommunala bostadsbolag i Fyr-
bodalsregionen. Målet är 200 nya lägenheter fram till 2015.

Flyttnettot ökar stadigt i Strömstad. Nettoökningen uppstår 
vissa år till följd av inrikes flyttströmmar, andra år till följd av 
in- och utvandring. Drygt två tredjedelar av alla som flyttar till 
eller från Strömstad flyttar inom Sverige och av dessa flyttar 
cirka 60 procent inom Västra Götaland. 

I takt med befolkningsökningen har befolkningsstrukturen 
förändrats. Andelen förskolebarn har ökat snabbt de senaste 
tre-fyra åren, medan andelen invånare över 80 år har minskat 
något. Av förskolebarnen står de yngsta upp till två år för den 
procentuellt största ökningen. Jämfört med rikssnittet har 
Strömstad fortfarande en högre andel invånare över 65 år. 
Intressant att notera är att gruppen yngre pensionärer ökar, 
medan den äldre gruppen minskar och mellangruppen är 
konstant.

Konkurrens om arbetskraften

Strömstad befinner sig i en konjunkturcykel med hög efter-
frågan och låg arbetslöshet, vilket skiljer sig från stora delar 
av Sverige i dagsläget. Närheten till Norge bidrar till den 
höga sysselsättningen, men den innebär också utmaningar. 
Inte minst på grund av det högre löneläget på andra sidan 
gränsen. Personal inom vård och omsorg har i många år sökt 
sig till jobb i Östfold. 

Pensionsavgångar liksom ökade krav på service väntas i 
framtiden ytterligare öka konkurrensen om arbetskraften. 
Den kommunala organisationen behöver vara en attraktiv 
arbetsgivare både för att behålla personal och för att locka 
sökande till vakanser. Ett tydligt ledarskap, ett gott medar-
betarskap, löneläget samt ett engagerat arbete med hälsa och 
friskvård, är några av de faktorer som gör det attraktivt att 
jobba i den kommunala organisationen.

Omvärldsanalys

In- och utflyttning 2008-2012

strömstad 2008	 2009	 2010	 2011	 2012

 Invandrande 225 205 222 262 259
 Utvandrande -160 -156 -145 -135 -143
	 Invandringsnetto	 65	 49	 77	 127	 116
 Inrikes inflyttning 404 436 462 449 520
 Inrikes utflyttning -397 -387 -432 -376 -376
	 Inrikes	flyttnetto	 7	 49	 30	 73	 144
 Flyttnetto 72 98 107 200 260

Källa:	SCB

Befolkning i Strömstads Kommun 2001-2012
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Källa:	SCB

Befolkningens ålder 2008-2012

strömstad	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 Riket-12

 0-2 2,9% 3,1% 3,5% 3,5% 3,8% 3,6%
 3-6 4,0% 4,0% 3,8% 4,1% 4,3% 4,7%
 7-15 9,3% 8,9% 8,9% 8,9% 8,8% 9,6%
 16-19 5,6% 5,4% 5,2% 4,8% 4,4% 4,9%
 20-44 29,6% 29,8% 29,9% 29,9% 30,5% 32,7%
 45-64 27,9% 27,6% 27,2% 27,1% 26,5% 25,4%
 65-74 10,8% 11,3% 11,6% 12,0% 12.0% 10,%
 75-79 3,7% 3,7% 3,7% 3,5% 3,7% 3,3%
 80+ 6,3% 6,2% 6,2% 6,2% 6,0% 5,2%
 Källa:	VGR

Arbetslöshet i procent av registerbaserad arbetskraft

Tot 16-64 år	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012

 Riket 5,0 7,7 8,7 8,3 8,4
 VG län 4,8 8,0 8,8 8,1 8,2
 Strömstad 2,6 4,7 4,9 4,4 4,6

Källa:	Arbetsförmedlingen



8

Nationell ekonomi

I Sverige liksom på flera andra håll i världen tyder olika signaler på att 
konjunkturutsikterna ljusnar, om än i långsam takt. Oron för en djupare 
recession har dämpats, men det kommer att dröja innan svensk ekonomi 
har återhämtat sig fullt ut igen. Främsta orsaken är fortsatt svag utveck-
ling i omvärlden, inte minst i EU-länderna. Detta trots en rad åtgärder, 
bland annat från den europeiska centralbanken, vilka har förbättrat situ-
ationen för skuldtyngda länder. Men kraftiga offentliga åtstramningar i 
kombination med hög skuldsättning hos hushållen fortsätter att begränsa 
den inhemska efterfrågan i många länder. Även hos grannarna Finland 
och Danmark bedöms utvecklingen bli fortsatt svag. Norge är fortfarande 
ett lysande undantag, då höga oljepriser och en stark hemmamarknad 
gör att ekonomin fortsätter att växa snabbt. 

SKL bedömer att den svenska BNP-tillväxten blir relativt svag även år 
2013, med 1,4 procent jämfört med 1,2 procent år 2012. Den svaga tillväx-
ten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, med en viss ökning av 
arbetslösheten till 8,2 procent under sensommaren.

Den svaga arbetsmarknaden håller tillbaka löneökningarna både 2013 
och år 2014. Därefter förväntas arbetslösheten minska och löneökn-
ingstakten öka, vilket i sin tur innebär att inflationen tilltar. Trots den 
negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget 
att växa relativt bra i år, i reala terner med 1,3 procent. Den automatiska 
balanseringen av de allmänna pensionerna stärker skatteunderlaget 
2013, men verkar återhållande år 2014. Därmed växer skatteunderlaget i 
samma takt båda åren trots förbättrad arbetsmarknad nästa år. 

Kommunernas samlade resultat 2012 uppgick till 19 mdkr*, kronor. 
Återbetalning av sjukförsäkringspremier för 2007-2008 är huvudorsaken, 
tack vare långsiktigt arbete med minskade sjukskrivningar i sektorn
Jämfört med bedömningen i december förbättras förutsättningarna för 
Sveriges kommuner. Det samlade resultatet år 2013 beräknas hamna på 
8,2 mdkr tack vare ökande skatteintäkter, lägre prisökningar och högre 
fastighetsavgifter.

Liksom tidigare betonas att det är kostnadsutvecklingen som är kom-
munernas och landstingens stora utmaning framöver. Att befolkningen 
växer och att antalet invånare i olika åldersgrupper förändras ställer 
stora krav på skola, vård och omsorg. Därutöver ökar kostnaderna till 
följd av statliga beslut och ambitionshöjningar. Trots att skatteunderlaget 
utvecklas förhållandevis starkt, en real ökning på mer än en procent om 
året, blir det svårt att klara tillfredsställande resultat på några års sikt.

Källa:	SKL,	MakroNytt	1/2013,	februari	2013
SKL	=	Sveriges	Kommuner	och	Landsting
*Miljarder	kronor

Näringsliv och andra arbetsmarknader

Besöksnäringen i vid mening, inklusive shopping och upplev-
elsebaserad handel, är en motor i näringslivet som bidrar 
till arbetstillfällen och tillväxt även inom andra branscher. 
Med Tillväxtverkets stöd utvecklas nu norra Bohuslän med 
Kosterhavet mot ”exportmognad” vilket kan ge ytterligare 
ökat värde.  

Besöksnäringen är viktig för kommunens utveckling, 
näringen sysselsätter över 40 procent av dem som arbetar 
i Strömstad. Det kan jämföras med 15-16 procent i genom-
snitt i länet och i riket. Satsningar görs för att stärka även 
andra delar av näringslivet i Strömstad, till exempel tas nya 
markområden fram enbart för sällanköpshandel och indu-
stri. Efterfrågan är fortsatt stor på mark för näringsverk-
samhet liksom för bostäder. 

Årets stora infrastruktursatsningar, utbyggnaden av E6 
och återupptagen tågtrafik in till centrala Strömstad, har 
väsentligt förbättrat tillgången till andra arbetsmarknader i 
regionen genom att underlätta för pendling.

Gränsöverskridande arbetspendling 

Dagbefolkningen i Strömstad, alla som arbetar i kommunen 
oavsett bostadsort, ökar kontinuerligt och uppgick 2011 till
cirka 6 700 personer. Av dessa var cirka 5 000 personer 
bosatta i kommunen. 1 500 personer var bosatta i andra 
svenska kommuner (varav närmare hälften i grannkom-
munen Tanum). Cirka 200 var inpendlande från Norge. 
Drygt 500 av kommunens invånare pendlade ut till andra 
svenska kommuner, varav en fjärdedel till Tanum. Drygt 800 
personer pendlade till Norge (2010). 

Hållbar tillväxt i sikte?

Strömstad är en kommun i stark ekonomisk tillväxt. Utma-
ningen handlar om att styra tillväxten så att utvecklingen 
blir långsiktigt hållbar. Det handlar om att balansera våra 
resurser så att en god miljömässig, ekonomisk och social 
utveckling kan uppnås idag och för kommande generationer.

Naturmiljön är en av våra främsta tillgångar, det ställer krav 
på att utveckling och bevarande går hand i hand. Gränshan-
delns expansion och det omfattande exploateringstrycket 
på främst kustområdena ställer stora krav på avvägningar 
och långsiktiga beslut. Kommunen strävar efter att balan-
sera hållbarhetens tre ben. För att stå rustad inför ökade 
bränsle- och råvarupriser och för att minska belastningen 
på miljön, behöver energianvändningen minska ytterligare 
samtidigt som andelen förnybar energi ökar. Andra aktörers 
agerande har stor betydelse för utvecklingen, men mycket 
kan uppnås via kommunala beslut, bland annat genom att 
underlätta för medborgarna att göra ekologiskt hållbara val. 

Den sociala hållbarheten påverkas av att skillnaderna i hälsa 
har ökat de senaste årtiondena. Strömstads goda tillväxt 
påverkar befolkningens ekonomiska förutsättningar i positiv 
riktning. Tillväxten bidrar även till ett levande Strömstad 
med kultur, föreningar och mötesplatser. Många har jobb 
och endast ett fåtal är berörda av försörjningsstöd. Statistik 
visar att intresset för högskolestudier bland Strömstadsbor 
och ungdomar är relativt lågt. Sedan länge har man sett en 
koppling mellan låg utbildningsnivå och livslängd. 

Arbete pågår med att hitta formerna för ett samlat hållbar-
hetsbokslut där både sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter finns med. Tanken är att den miljömässiga delen 
ska baseras på uppföljning av de lokala miljömålen. Den 
sociala delen tas fram på uppdrag av folkhälsorådet och är 
indelad efter utmaningarna i kommunens folkhälsopolicy.

Omvärldsanalys
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Fler förskoleplatser

Behovet av förskoleplatser har ökat markant sedan 2009 på 
grund av höga födelsetal och stor inflyttning. Trots att sex 
nya förskoleavdelningar har öppnats de två senaste åren be-
hövs ytterligare utbyggnad för att tillgodose behoven 2013. 
Den positiva födelse- och inflyttningstrenden de senaste 
åren visar på att behovet av förskoleplatser kommer att 
vara stort även de närmaste åren. Detta ställer stora krav 
på strategisk planering såväl på övergripande kommunnivå 
som på förvaltningsnivå.

Högtryck på plan- och bygg

Det råder ett högt tryck på framtagande av detaljplaner 
liksom på handläggning av bygglovsärenden. Verksamheten 
ökar i omfång med krav om tillförande av nya resurser sam-
tidigt som nya lösningar efterfrågas. Det höga exploater-
ingstrycket ökar belastningen på kart- och mätenheten. För 
att kunna ta fram primärkartor i områden där detta saknas 
krävs mer kartering och flygfotografering. Uppgradering 
av nuvarande kartsystem medför investeringskostnad vid 
övergången, högre licenskostnader samt utbildningsko-
stnader. Nya plan- och bygglagen ställer fortsatt krav på 
snabb och effektiv handläggning. Rekryteringsbehov förelig-
ger inom hela plan- och byggverksamheten.

Ökade krav på säkerhet

Även räddningstjänstens arbetsvolym ökar till följd av 
kommunens expansion inom bostadssektorn, näringsliv och 
turism. Ökningen märks dels genom ett ökat antal insatstim-
mar för operativ räddningstjänst, dels genom ett ökat behov 
av förebyggande insatser. Även nationella krav på förebygg-
ande arbete och tillsyn ökar arbetsbelastningen. Antalet 
larm och mantimmar kan jämföras med en betydligt större 
kommun.

Infrastruktur utvidgas

Utbyggnad av VA till Koster är ett stort framtidsprojekt inom 
tekniska nämndens verksamhetsområde. VA-utbyggnaden i 
södra skärgården fortsätter. Nya platser för gästande båtar 
planeras i Rossöhamn och gästhamnen i Strömstad upp-
graderas och byggs om. För färjeläget pågår förhandlingar 
om nytt tonnage och utökning med ytterligare ett rederi. 

Allt större omsorgsbehov

Volymen inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 
förväntas öka. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen för 
bemanning på särskilda boenden kommer att påverka 
personalkostnaderna från och med 2014. Strukturförän-
dringar inom regionens vårdverksamhet påverkar behovet 
at insatser inom främst vård och omsorg. Färre sjukvårds-
platser för rehabilitering och eftervård medför ökat behov 
av resurser inom vård- och omsorgsverksamheten inklusive 
kommunal hemsjukvård. Behovet att ersätta lokalerna 
Jägarens särskilda boende med mer ändamålsenliga lokaler 
för verksamheten ökar. Antalet yngre med behov av insats i 
form av boende inom LSS ökar from slutet av 2013. Antalet 
bostäder med särskilt stöd och service bedöms successivt 
behöva bli fler. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn 
behöver tillskapas.

Omvärldsanalys

Framtidsutsikter Ekonomisk utveckling Strömstads kommun

Prognosen för det ekonomiska utfallet 2013 är ett resultat i nivå med 
2012, förutsatt att alla verksamheter håller sin budget. Det är fortsatt 
svårt att bedöma skatteintäktsutvecklingen, i synnerhet inför 2014 
utifrån föreslagna ändringar av det kommunala utjämningssystemet. 
Strömstad ser ut att kunna se fram emot en intäktsförstärkning, men 
storleken är inte känd förrän 2014 års förutsättningar är klara vad gäller 
skatteunderlag och befolkningsstruktur. Dessutom kommer det att 
införas någon form av övergångsregler, där samtliga kommuner får vara 
med finansiera kostnaden genom en försämrad regleringspost. Av dessa 
skäl avstår kommunen från att räkna med något tillskott i kommande 
budgetberedning inför 2014.

Oavsett hur intäktsprognoserna utvecklas på kort sikt så är det viktigt att 
hålla fast vid strategin att löpande arbeta med att hålla nere nettoko-
stnadsutvecklingen. Att arbeta långsiktigt med anpassning till succes-
sivt minskande resurser är mindre dramatiskt än att tvingas till snabba 
nedskärningar vid hastigt försämrade förutsättningar.

9
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Omvärldsanalys

Kommunens Kvalitet i Korthet beskriver på ett ko-
rtfattat sätt kommunens kvalitet ur ett medborgar-
perspektiv. Varje år undersöks kommunens kvalitet i 
fem avseenden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet 
och information, effektivitet samt kommunen som 
samhällsutvecklare. Resultatet kan jämföras med an-
dra kommuner eller med den egna utvecklingen över 
tiden. 2012 deltog 200 kommuner i mätningen, som 
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Strömstad har deltagit tre år i rad. I vissa fall framgår kom-
munens styrkor jämfört med andra, medan det finns flera 
viktiga områden med potential till förbättring och utveckling 
att arbeta vidare med i verksamhetsutvecklingen. Diagram-
men visar ett urval av de fyrtiotalet måtten.

Din kommuns effektivitet

Effektiviteten är medelhög eller bättre vid jämförelse med 
andra kommuner. Det gäller både skola, vård och omsorg 
samt handikappomsorg. Några försämringar har skett, 
såsom serviceutbudet inom vård och omsorg och kostnaden 
för grundskolan.

Din kommun som samhällsutvecklare

Kommunen utmärker sig vad gäller nyföretagande, med en 
ohotad andraplacering bland landets kommuner, efter Stock-
holm. Från medborgarundersökningen hämtas uppgiften att 
Strömstadsborna är mer nöjda med sin kommun, som en 
plats att leva och bo på. Sjukpenningtalet har försämrats av 
okänd anledning. Här krävs djupare analys.

Kommunens tillgänglighet

Jämförelsen med övriga kommuner påvisar främst förbätt-
ringspotential inom några områden. Tillgängligheten till 
förskoleplats är fortfarande inte tillfredsställande, trots ut-
byggnad av sex avdelningar de senaste två åren. Svarstiden 
för e-post och telefonkontakt har försämrats sedan tidigare 
mätningar. Däremot visar indikatorn för bemötande på stor 
förbättring. Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd har 
förkortats och betyget höjts.

Din delaktighet och kommunens information

Kommunen anser sig själv möjliggöra för medborgarna 
att vara delaktiga och informerade. Utifrån medbor-
garundersökningen är det inte säkert att medborgarna 
håller med. Index för inflytande har sjunkit till gränsen för 
godkänt, ett utfall som vi delar med kommuner.

Trygghetsaspekter i din kommun

Enligt medborgarundersökningen upplevs Strömstad som 
tryggare än i genomsnittet av kommunerna vad gäller hot, 
våld och inbrott. I verksamheterna är trygghetsaspekterna 
medelbra. Personalkontinuiteten i hemtjänsten har försäm-
rats.

Kommunala jämförelser

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet	 					indikator Betyg

Bra resultat - Bibehåll!  5 och 4
medelbra resultat - Bevaka eventuellt åtgärda  3 och 2
svagt resultat - Åtgärda!	 	 1

Din kommuns effektivitet	 2010 2011 2012

Nationella	prov	åk	3	genomsnittlig	andel	(sv,	ma)%
Elever	i	åk	9	som	är	behöriga	till	ett	yrkesprogram,	andel	%
Kostnad	per	betygspoäng	grundskola
Serviceutbud	särskilt	boende,	andel	av	maxpoäng	(delmått	via	länk)
Kostnad	särskilt	boende	äldreomsorg,	kr/brukare
Andel	brukare	som	är	ganska/mycket	nöjda	med	sitt	särskilda	boende	%
Omsorgs-	och	serviceutbud	hemtjänst,	andel	av	maxpoäng	(delmått	via	länk)
Andel	brukare	som	är	ganska/mycket	nöjda	med	sin	hemtjänst
Serviceutbud	LSS	grupp-	och	serviceboende,	index	(delmått	via	länk)

Din kommun som samhällsutvecklare	 2010 2011 2012
Antal	nya	företag	per	1000	inv
Sjukpenningtal
Miljöbilar	i	kommun-organisationen,	%
Ekoligiska	livsmedel	%
Nöjd	Region	Index	-	Helhet

Din kommuns tillgänglighet	 2010 2011 2012
Tillgänglighet	e-post,	%
Tillgänglighet	telefon,	%
Bemötande	telefon,	%
Plats	på	förskola,	%
Väntetid	förskola,	%
Väntetid	särskilt	boende,	dagar
Väntetid	försörjningsstöd,	dagar

Trygghetsaspekter/Delaktighet och kommunens information	 2010 2011 2012
Nöjd	Region	Index	-	Trygghet
Personal-kontinuitet	hemtjänst,	antal	olika	på	14	dagar
Barn/Personal	i	förskola,	planerad
Webbinformation	%	av	maxpoäng
Delaktighetsindex	%	av	maxpoäng
Nöjd	Inflytande	Index	-	Helhet
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Omvärldsanalys

Kommunerna i norra Bohuslän, Tanum, Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs och Strömstad, bedriver sedan 
flera år ett samarbete kring nyckeltalsjämförelser. 
Syftet är att påvisa, förklara och diskutera likheter 
och olikheter i prestationer och effekter samt upp-
muntra till erfarenhetsutbyte och lärande mellan 
kommunerna. 

Jämförelser görs för närvarande inom skola/förskola, om-
sorg, VA, personal, ekonomi samt IT i viss mån. Strömstad 
uppvisar jämförelsevis goda resultat vad gäller godkänt i alla 
ämnen i år 9, låga kostnader inom individ- och familjeomsorg 
samt handikappomsorg, låga kostnader för försörjningsstöd 
samt hög kvalitet på avloppsledningsvatten. Strömstads 
utfall ligger sämre än genomsnittet bland annat vad gäller 
lärar- och elevassistenttäthet samt hur många ungdomar 
som erhåller slutbetyg från gymnasiet inom fyra år.

Grundskolan

Här råder stora skillnader inom jämförelsegruppen. I
Strömstad har 82,5 procent av eleverna som slutade årskurs 
9 våren 2012 godkända betyg i alla ämnen. Riksgenom-
snittet ligger på 77 procent. De senaste tre åren har andelen 
ökat. En primär förklaring är att det systematiska kvalitet-
sarbetet de senaste åren varit inriktat på ökad målupp-
fyllelse i samtliga ämnen.

Gymnasiet

Den statistiska jämförelsen de senaste tio åren visar det är 
i genomsnitt ca 25 procent av eleverna som inte har fått 
slutbetyg inom 4 år på Strömstads gymnasium. En orsak 
kan vara att den goda arbetsmarknaden för ungdomar ses 
som ett alternativ till studier. En annan orsak kan vara att 
undervisningen inte i tillräckligt hög grad är anpassad till 
elevernas förutsättningar. Det är ett utvecklingsområde för 
Strömstads gymnasium att öka andelen elever som erhåller 
slutbetyg inom fyra år. 

Äldreomsorg

I Sotenäs och Munkedal har hemtjänstens verksamhet 
bidragit till ökade kostnader på grund av ökande volymer. 
Lysekil och Tanum har minskat sina kostnader främst ber-
oende på minskat antal platser på särskilt boende. Ströms-
tads ökning beror på ökad vårdtyngd inom särskilt boende.

Individ- och familjeomsorg

Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för individ- och 
familjeomsorg per invånare. Orsaker som påverkar skillnad-
er mellan kommunerna är kostnader för institutionsplacer-
ingar, försörjningsstöd och förebyggande verksamhet samt 
utvecklingen av invånarantalet. 
Jämförelser med övriga kommuner visar att Strömstad 
har väsentligt lägre kostnader per invånare. Lågt försörj-
ningsstöd är en förklaring. Sotenäs och Lysekil har haft 
ökade kostnader för placeringar av barn och unga. Även 
Munkedal har haft ökade kostnader för placeringar av barn 
och unga, men en minskning av det ekonomiska biståndet 
ger en total sänkning av kostnaderna.

För	mer	information	och	jämförelser	inom	KKiK	och	det	nordbohuslänska	nyckeltalssamar-
betet	i	sin	helhet	-	se	www.stromstad.se

Kommunala jämförelser

Benchmarking i norra Bohuslän

Nettokostnad äldreomsorg per invånare
80 år och äldre

2010 20122011
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Prioriterade mål
Inom elva utvecklingsområden
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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 långsiktig hållbar 
utveckling 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

Elva områden i fokus

De övergripande målen förväntas leda till att Strömstad 
växer, år 2015 ska Strömstad ha en befolkning på minst
13 000 invånare. För att konkretisera arbetet har elva ut-
vecklingsområden identifierats, alla med prioriterade mål. En 
översikt över mål och måluppfyllelse för 2012 ges i tabellen 
till höger. 

Den strategiska planen

En strategisk plan från 2009 anger den önskade utveck-
lingen inom nio av de elva utvecklingsområdena. Varje år 
beslutas om prioriterade mål ur ett medborgarperspektiv per 
område. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i samband 
med beslut om målebudget i november. Strategiska planens 
mål och strategier utgör grunden för kommunens verksam-
hetsstyrning och för arbetet mot god ekonomisk hushållning. 

De prioriterade målen följs upp varje år. Utvalda styrtal anger 
om målen har nåtts. Styrtalen preciserar den inriktning och 
ambitionsnivå som gäller för respektive år. Utifrån målen och 
styrtalen väljer sedan nämnderna och kommunstyrelsen mål 
för den egna verksamheten. 
I årsredovisningen ges en översiktlig beskrivning av genom-
förda insatser inom strategiska planens nio utvecklingsom-
råden. En bedömning av kommunens samlade måluppfyllelse 
redovisas per område. Måluppfyllelse per nämnd redovisas i 
ett eget kapitel. Mer detaljerad information om insatser och 
resultat för 2012 finns i respektive nämnds samt i de kom-
munala bolagens verksamhetsberättelser.

Medarbetarna och ekonomin

För arbetet med att genomföra den strategiska planen krävs 
resurser i form av personal och pengar. Kommunfullmäktige 
har antagit prioriterade mål även för medarbetarperspek-
tivet och det finansiella perspektivet. Måluppfyllelsen av 
dessa redovisas i anslutning till uppföljningen av övriga nio 
utvecklingsområden enligt strategiska planen.

Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges
prioriterade mål

Värna och utveckla de höga natur- och frilufts-
värden som gör Strömstad unik

Engagerande och medskapande medborgare

Barnperspektivet ska ingå vid planering

Välskött kommunal ekonomi

Uppnått 75-100% Delvis uppnått 25-75% Ej uppnått 0-25%

Nyproduktion av bostäder ska öka
antalet helårsboende

Boende

Näringsliv

Stadens miljö

Kultur & fritid

Natur

Miljö & energi

Trygghet & hälsa

Utbildning

Ekonomin

Kommunikationer 
& infrastruktur

Arbetsgivaren/
medarbetaren

Förbättrat företagsklimat

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

Förbättrad tillgänglighet i offentliga miljöer

Utveckla hamndestinationen Strömstad

Förbättrade förutsättningar för fritidsaktiviteter,
med särskild satsning på barn och ungdom

En tydlig miljöprofil

Livslångt lärande

Motiverade medarbetare
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Tillgång till ett varierat och bra boende är en viktig 
förutsättning för tillväxt och ökat invånarantal. I Strömstad 
vill vi erbjuda attraktiva bostäder i en trygg och stimul-
erande miljö. Fler helårsboende är målet.

Ny översiktsplan…

Under 2012 har en ny kommuntäckande översiktsplan för Ström-
stad tagits fram. Planen förväntas antas under 2013 och speglar 
både politiska prioriteringar och de värden som kommunen 
hyser. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översikt-
splanen anvisar lämpliga områden för olika ändamål, bland an-
nat nya bostads- och verksamhetsområden. När ett område ska 
detaljplaneras underlättar det om detaljplanen överensstämmer 
med översiktsplanen.

…och fördjupade planer på samråd

Under året har samråd med allmänheten hållits för fördjupade 
översiktsplaner (FÖP) för södra kustområdet samt Nordby-
Svinesund. Utställning väntar under 2013. En FÖP ger under-
lag för fortsatt utbyggnad av bostadsområden och enskilda 
bostäder, den anger viktiga natur- och kulturmiljövärden och 
pekar ut vilken utveckling kommunen vill se i olika kommundelar.

Strategier för helårsboende

Lagstiftningen ger små möjligheter att styra mot helårsboende. 
Men kommunen kan genom sitt planmonopol och sitt eget 
markägande styra i den riktningen. Strategier för ökat helårs-
boende har bland annat utvecklats i arbetet med FÖP södra 
skärgården. Alla nya detaljplaner ska kräva helårsstandard i 
bostäder – av de detaljplaner som tagits fram under 2012 upp-
fylls detta krav till 100 procent.

Boende
En viktig konkurrens- och tillväxtfaktor

Utsikt från nya kvarteret Skepparen.
14
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Nya lägenheter i Skee och i Strömstad

Under året har en detaljplan för bostäder blivit antagen 
och vunnit laga kraft, Hjältsgård 6:139 i Skee. Planen avser 
flerbostadshus och ger ett tillskott på cirka 50-60 lägen-
heter. Projektering för den östra delen med 40 lägenheter 
har påbörjats. Detta ger ett tillskott på 24 lägenheter mot 
idag. Bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen färdigställde 
under 2012 61 hyresrätter i centrala Strömstad kvarteret 
Skepparen. 

Nya egnahemstomter

Ett tjugotal nya tomter på kommunal mark avsedda för 
helårsboende har producerats under året. Egnahems-
tomterna finns på Mellby, Seläter, Stare samt utmed Mone-
lidsvägen. Alla områden med ett attraktivt läge nära service 
och infrastruktur som vatten, väg och VA. Merparten 
kommer att bjudas ut till försäljning under 2013. Förvärv av 
en tomt innebär möjlighet att bygga enligt gällande detalj-
planer. Tomterna erbjuds i första hand personer som köar i 
den kommunala tomtkön.

Satsning på snabbare service

Ny plan- och bygglag innebär att beslut om bygglov och 
förhandsbesked ska lämnas inom tio veckor. Kommunen 
har en efterfrågan på service som kan jämställas med en 
kommun av betydligt större storlek. Verksamheterna har 
under året utvecklat såväl kvalitet som produktivitet för att 
möta den ökade efterfrågan. 

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning måluppfyllelse
Antalet helårsboende blir fler och befolkningen ökar mer än 
vad som kan förklaras av antalet nyproducerade bostäder. 
I ett område med högt tryck på byggnation för delårsän-
damål är det av särskilt intresse att kunna mäta i vilken grad 
nyproduktion av bostäder innebär fler nya invånare eller om 
det handlar om fritids- eller delårsboende. En fallstudie inom 
ramen för projektet Delårsboende, kopplat till Tillväxtsekre-
tariatet, har under året utvärderat utfallet av ett antal nya 
boendeområden i  norra Bohuslän.

För Strömstads del visar uppföljningen att andelen helårs-
boende i nyproducerade områden varierar från 8 procent 
(Hällestrands ängar) till 82 procent (Ånneröd). Mätt utifrån 
indikatorn ”ökat antal helårsboende” så är måluppfyllelsen 
generellt god. Ökade kunskaper om sambandet nyproduk-
tion/helårsboende leder till att insatserna för att nå målet 
kan få ännu bättre effekt. Metoden kan användas för årsvisa 
uppföljningar i kommunens ordinarie arbete framöver.

Målet är uppnått

Befolkningen ökar mest i den största församlingen, Ström-
stad, med nära 8 procent på 5 år. Skee-Tjärnö ökar med 4,8 
procent medan Idefjorden i norra kommundelen ligger still. 
Totala ökningen är hela 6,4 procent på fem år.

Prioriterat mål

Nyproduktion av bostäder ska öka antalet
helårsboende
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Befolkningen per församling
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Arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv har stor 
betydelse för vår attraktionskraft. Strategiska planen 
betonar vikten av en differentierad arbetsmarknad med fler 
kvalificerade 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

Nya kontaktytor mot näringslivet

Goda relationer med näringslivets företrädare är en viktig grund 
för ett bra företagsklimat. Under året har en ny näringslivs-
utvecklare rekryterats. Insatser för att återuppbygga och stärka 
näringslivsrådet samt fler företagskontakter har därmed kunnat 
prioriteras. 

Infocenter under utveckling

Strömstads Infocenter har under året fortsatt sitt uppdrag med 
att marknadsföra Strömstad, samordna och utveckla besöks-
näringen och ge besökare service. 54 500 personer besökte den 
kommunala turistbyrån under 2012. Utveckling pågår genom 
modernisering och genom att stärka samarbetet med näringen. 
Ett arbete med en ny cykelkarta har påbörjats. Under sommaren 
tog Strömstad emot fyra anlöp från större kryssningsfartyg, en 
turistisk utveckling med potential.

Destinationsutveckling nytt projekt

Kommunen och lokala företag bjöds under året in till ett 
nationellt utvecklingsarbete för tillväxt inom besöksnäringen. 
I december hölls en första näringslivsträff med inriktning mot 
destinationsutveckling. För värdskapet svarade Strömstads 
kommun och Svensk Destinationsutveckling AB på uppdrag av 
Västsvenska Turistrådet. Bakgrunden är Tillväxtverkets val av 
Bohuslän som en av fem destinationer i Sverige med

Näringsliv
Förbättrat företagsklimat

Naturguiding – en växande näring
16
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potential att utveckla ”exportmogna destinationer”, där 
Strömstad och Kosterhavet är ett prioriterat område. 
Strömstad Infocenter samordnar det lokala deltagandet.

Satsning på kompetensutveckling 

Samverkan mellan kommunen i rollen som utbildnings-
anordnare och näringslivet är viktigt för att förverkliga 
näringslivsstrategin och underlätta för rekrytering av kom-
petent arbetskraft. Samverkan ligger bland annat bakom 
den yrkeshögskoleutbildning inom”Affärs- och besöks-
näringsledning”, som startats under året. En kartläggning 
av det lokala näringslivets behov av kompetensutveckling 
har pågått under 2012 (Kompetensplattformsarbetet).

Stöd till nyföretagande

Under året har fyra träffar ordnats för personer som vill 
starta eget eller som nyligen har startat eget. Träffarna har 
arrangerats i samarbete med Nyföretagarcentrum. Kom-
munen har även förmedlat coachinsatser via Omställnings-
kontoret+, regionens satsning på tillväxt och sysselsättning 
i Västsverige. 

Planberedskap och anpassning av kommunal service

Cirka 20 000 kvm industritomter har färdigställts på 
Bastekärr i Skee. Därmed finns planberedskap för volym-
handel. Kommunal service, information liksom bra infras-
truktur är andra viktiga förutsättningar för näringslivets 
utveckling. Kommunen strävar efter att anpassa både 
information och service efter behov och efterfrågan. Ett 
exempel är miljö- och byggförvaltningens insatser för för-
bättrad service till medborgare och besökare. En särskild 
kundservicegrupp har startats under året med målet att 
utveckla arbetet för god service.

Utveckling av marina näringar

Kommunerna i norra Bohuslän verkar tillsammans med 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet för 
att främja marina näringar. Kommunen har under året ställt 
upp som projektägare för ett nytt utvecklingsprojekt för 
miljöanpassad fiskodling i regi av Samförvaltningen i norra 
Bohuslän. Det av forskare, myndigheter och yrkesfiskare 
sammansatta organet har även givits administrativt stöd 
under 2012.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning måluppfyllelse
Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för 
lokal och regional utveckling. Strömstads näringsliv har det 
senaste decenniet präglats av stark tillväxt. Statistiken för ny-
startade företag visar en stabil utveckling, trots svagare trend 
generellt i riket. Strömstad fick en hedrande andraplacering 
i 2012 års tävling om årets företagarkommun, som anordnas 
av VismaSpcs och Nyföretagarcentrum. Nyföratagarcentrum 
konstaterar också att Strömstad är näst bäst i riket när det 
gäller antalet nystartade företag per 1000 invånare.

Den positiva utvecklingen med många nya företag medför 
inflyttning och tillväxt, vilket ställer stora krav på kommunens 
förmåga att svara upp med service och infrastruktur. Insatser 
har genomförts för att korta handläggningstiderna i byg-
glovsfrågor, utbyggnaden av bredband via fiberlänk är påbör-
jad, tillgången till barnomsorg har också förbättrats. Dessa 
faktorer har stor betydelse för näringslivsklimatet. Med ny 
bemanning på tjänsten som näringslivsutvecklare läggs också 
grunden för förtroendeskapande kontakter med näringslivets 
företrädare.

Målen är delvis uppnådda

Prioriterat mål
• Förbättrat företagsklimat
• Högre grad av kommunal service anpassad
 till efterfrågan hos näringsliv och enskilda

 2010 2011 2012

Antal nystartade företag
i Strömstad  113 117 142

www.nyföretagarcentrum.se
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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
offentliga lokaler och gatumiljöer tillgängliga och användbara 
för alla med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Strategi för stadens miljö

Ett förslag till Strategi för stadens miljö (Stadsmiljöplan) finns 
framtagen och ett antagande väntas under första halvåret 2013. 
Syftet är att skapa en bättre stadsmiljö för både boende, verk-
samma och besökare. Strategin behandlar bland annat frågor 
om tillgänglighet liksom frågor om bevarande av kulturhistorisk 
bebyggelse samt utformning av stadsmiljön.

Canningområdet – idéer växer fram

Stadsomvandlingsprojektet som omfattar Canning och 
Skeppsbroplatsen har fortsatt under året. Förslag på hur om-
rådet kan utformas har tagits fram. Dessa har sedan legat till 
grund för ett planprogram som har varit ute på samråd. Syftet 
är att skapa en sjönära, ny stadsdel med tydlig miljöprofil. Här 
finns goda möjligheter till olika funktioner som energismarta 
bostäder, verksamheter och spännande tillskott i den offentliga 
miljön i centrala Strömstad.

Lyft för Oscarspromenaden

Mark längs Oscarspromenaden runt Laholmen har förstärkts 
efter det att stabilitetsproblem identifierats. I samband med att 
promenaden återställdes uppfördes flera stenpållare i granit. 
Stensättning på delar av promenaden gjordes med återanvända 
gatstenar. Stadsmiljön längs strandkanten i väster har därmed 
fått ett lyft.

Stadens miljö
Förbättrad tillgänglighet i offentliga miljöer

Förvaltningsberättelse

Trygg och säker miljö för alla.
18
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Tillgängliga och trygga miljöer 

Kommunala badplatsen på Seläter har under året anpassats 
för rörelsehindrade. Kommunen röjer kontinuerligt busk-
age vid gångvägar för att gående ska uppleva en så god 
trygghet som möjligt. Trygghetsvandringar har under året 
genomförts på Skurveskärs, Seläters och Hålkedalens bad-
platser med fokus på säkerhet och tillgänglighet. Deltagarna 
representerade folkhälsoråd, gatukontor, teknisk nämnd 
samt handikapps- och pensionärsråd.

Belysning och konst i offentlig miljö

Trivsel, trygghet och konstnärlig utsmyckning förenas i 
årets satsning på belysning i Stadsparken. Utmed Norra 
Hamngatan har belysningen bytts ut mot nya och mer 
miljövänliga LED-slingor. Kulturutskottet inköpte under 
hösten skulpturen Malangan av Lenny Clarhäll för utplacer-
ing som en del i skulpturpromenaden runt Strömsvattnet/
Laholmen. Hittills finns sju skulpturer att betrakta längs 
detta promenadstråk.

Investeringar stadens utkant

Upplevelsen av stadens miljö börjar i stadens utkanter. Flera 
investeringar med kommunala medel har gjorts för att 
förbättra miljön vid infarterna; hit hör ny cirkulationsplats i 
korsningen Ringvägen-Tångenvägen. Den nya järnvägsbron 
över Trädgårdsgatan har inte bara förbättrat tillgänglig-
heten till Myrenområdet västerifrån, den har också utfor-
mats med stil. Bland annat återanvändes granitblock från 
den tidigare porten i brons nedre del. 

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning måluppfyllelse
Arbetet för att förbättra och försköna stadens miljö sker 
löpande och med sikte på en trivsam och tillgänglig stad. Ar-
betet för bättre tillgänglighet går långsamt framåt. Fortsatta 
inventeringar för att identifiera enkelt avhjälpta hinder skulle 
kunna flytta fram positionerna ytterligare. Resurser till detta 
saknas dock för närvarande. 

Stadsmiljöplanen är försenad, men kan väl antagen ge tydlig-
are mål och riktning för arbetet med att förbättra tillgänglig-
heten för alla. 

Samtliga nämnder kan i ökad utsträckning verka för inven-
tering, åtgärdsplaner samt uppföljning med sikte på ökad 
tillgänglighet. 

Målet är inte uppnått

Prioriterat mål
Förbättrad tillgänglighet i offentliga miljöer
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Strömstad har ett strategiskt läge vid Bohuskusten mel-
lan 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 Strömstad som hamnstad 
med färjeläge och gästhamn. Hamnstaden Strömstad är en 
viktig del av varumärket Strömstad.

Hamnutveckling vid flera kajer

En flyttning av passagerarbåtar från Södra till Norra hamnen 
genomfördes som planerat inför sommaren 2012. Åtgärden inne-
bär ökad säkerhet för både yrkessjöfarten och för besökare i 
gästhamnen. I Södra hamnen har beslut tagits att utöka hamnen 
med ytterligare 25 meter betongbrygga vilket kommer att ge 
cirka 10-20 nya fasta båtplatser. En utredning om ansvar och 
drift av Kosters handelshamnar har tagits fram. Ett arbete för 
att flytta Kustbevakningen från Canning till Myren inleddes i 
samarbete med AB Strömstadslokaler.

Investeringar vid färjeläget

I inloppet till färjeläget vid Torskholmen har ett grund sprängts 
bort. Det ökade djupet medför bättre säkerhet för både dagens 
och framtida färjetrafik. En yta för bussuppställning vid färje-
läget på Uddevallavägen har iordningställts för bättre logistik 
och ökad säkerhet för passagerare.

Gästhamnar rustas upp

Antalet besökare i gästhamnen 2012 låg i nivå med 2011, ett år 
med jämförelsevis låga siffror. Flytten av passagerarbåtar från 
gästhamnen ger ytterligare vattenyta och var det första steget 
i en större upprustning av gästhamnen. Målet är en attraktiv 
och säker gästhamn med sikte på fler besökare. Under året togs 
även beslut att ta över driften av del av Rossö hamn, planen är 
att till 2014 utöka hamnen med gästhamn och fler fasta kom-
munala båtplatser.

Kommunikation
& infrastruktur
Hamndestinationen och kollektivt resande

Sjövägen i fokus.
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Väg och järnväg på agendan

Det har under ett år aldrig tidigare skett så mycket förbät-
tringar av infrastrukturen i Strömstad som under 2012. 
E6 mellan Bastekärr till Skee, järnväg mellan Skee och 
Strömstad och nya infarter hör till årets viktiga händelser. 
Regionen, men även Strömstads kommun, har stor del i 
att betydelsefulla ”tilläggsprojekt” som den nya järnvägen 
mellan Kollekind–Strömstad samt ny järnvägsbro vid Myren 
har kommit till stånd. Förbättringar har även gjorts vid 
Oslovägen/gymnasiet i form av ny rondell och utfart. 

Förbättringar för gång- och cykeltrafik

Nya infarten från Skee till Holkedalen har försetts med 
cykelväg längs hela sträckningen, cirka 5,5 km. Detta beko-
stades av Trafikverket som ett delprojekt i E6 utbyggnaden. 
Projekteringen av gång- och cykelväg Holkedalen-Prästän-
gen inleddes under året, detta med statlig medfinansiering. 
Medel har tillförts projektet ”centrumplanen” så att en 
cykelutredning kan inkluderas. Under 2012 inleddes även 
arbetet med en kommunövergripande cykelkarta.

Höghastighetsbredband byggs ut 

Leaderprojektet ”Fiber Ranrike” med målet att stödja lokala 
fiberföreningars arbete med att bygga fibernät på lands-
bygden, avslutades i december. Två nya fiberföreningar 
bildades 2012, Södra Strömstad och Hogdal. Sedan tidigare 
finns Näsinge/Lommeland/Hälle, Flåghult och Rossö. En 
strategi för utbyggnad av stadsnät för höghastighetsnät via 
fiber antogs under året. Byggnationen i centrala delar star-
tade i november i regi av det kommunala bolaget AB Ström-
staNet. Lägenheter i AB Strömstadsbyggens ägo samt flera 
kommunala skolor har under året förberetts för fiber.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning måluppfyllelse
Lite i skuggan av investeringar i väg- och järnväg har en rad 
åtgärder genomförts för att utveckla hamndestinationen 
Strömstad, både vad gäller privat båtliv och yrkesmässig 
sjöfart. Dessutom står flera planer och projekt på tur de 
nästkommande åren. Utbyggnaden av fibernät kommer att in-
nebära ett genombrott för IT-kommunikationer till både stad 
och landsbygd. 

Den vikande besöksstatistiken i gästhamnen är inget unikt 
för Strömstad, utan följer trenden för andra hamnar ut-
med kusten. 2012 togs beslut om att göra en upprustning 
av serviceutrymmen, nya flytbryggor, fler eluttag, bommar, 
flytstockar och starkare nätverk för Internet. Dessa förbätt-
ringar ska bidra till förbättrad service, kvalitet och säkerhet 
samt förhoppningsvis öka antalet besökande som kommer 
till orten med båt. Småbåtshamnen i södra hamnen kommer i 
samband med upprustningen att utökas med 25 meter begag-
nad gästhamnsbrygga. Det medför i sin tur en ökning med de 
fasta båtplatserna. 

Målet är uppnått

Prioriterat mål

Utveckla hamndestinationen Strömstad
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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 be-
tydelse för Strömstads ekonomiska utveckling. Ambitionen 
är att kultur- och fritidsverksamheten ska vara en angelä-
genhet för alla medborgare.

Flytt av Kanal Ung

Fritidsgården Kanal Ung fick under året nya lokaler på Ström-
stads gymnasium. Kanal Ung höll under året öppet tre kvällar i 
veckan och fungerar som en social mötesplats med möjlighet till 
dans, musik och teater. Via fritidsgården genomfördes under året 
även en skidresa med stöd av sponsorer. Tillsammans med gym-
nasiet gjordes en resa i förintelsens spår, åtta ungdomar deltog.

Ett aktivt föreningsliv

42 föreningar beviljades stöd för allmän verksamhet och 22 
idrottsföreningar erhöll statligt och lokalt aktivitetsstöd. Fören-
ingsrådet har fortsatt sitt arbete under året; frågan om ett nytt 
allaktivitetshus har givits ökad fokus. Diskussioner har inletts 
mellan Föreningsnavet och kommunen om ett utvidgat samar-
bete kring föreningsservice och information. 

Idrottsevenemang med klass

Årets stora idrottstävlingar genomfördes på ett framgångsrikt 
sätt. ”Grenserittet” nådde åter sin maxgräns 7 500 deltagare 
och det nya landsvägsloppet för cykel ”Landegrensen” invigdes i 
maj. Strömstads ridklubb genomförde årets ”Räkanhopp” på den 
nya ridanläggningen i Lunden. ”Strömstadsmilen” arrangerad 
av Strömstads Löparklubb, lockade åter ett stort deltagarantal 
med kvalificerad internationell medverkan. Under året gavs också 
besked om att Orienterings-VM 2016 ska genomföras i Ström-
stad.

Kultur & fritid
Den sociala ekonomins betydelse

Förvaltningsberättelse

Fartfylld fritid.
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Välbesökt badanstalt

Badhuset har fortsatt stark dragningskraft. Besöksstatistiken 
visar på antal besökande i nivå med senaste åren (cirka 120 
000 besökande). Den anrika badanstalten erbjuder ett mod-
ernt och varierat utbud av aktiviteter inom bad, träning och 
spa. Renoveringar avslutades under 2012 vilket ytterligare 
ska bidra till besökarnas upplevelse av kvalitet.

Internationellt samarbete inom skolan

Strömstads musikskola har utöver sin undervisning under 
året deltagit i Krut, ett Interreg-samarbete mellan kultur-
skolor i Norge, Danmark och Sverige. Sammanlagt deltar 
26 skolor/organisationer. I maj 2012 ordnades Krut-experi-
mentet i Larvik, ett arrangemang som samlade ett hundratal 
ungdomar och cirka 80 lärare som under fyra dagar satte 
samman en föreställning utifrån ungdomarnas texter och 
andra inspel på temat vatten.

Ökad efterfrågan hos biblioteket

I april 2012 återinvigdes biblioteket efter en omfattande 
renovering. Statistik över besök och utlåning efter öppnan-
det visar på ökad efterfrågan jämfört med 2011. Anpassning 
av bokbeståndet till önskemål om talböcker, elektroniska 
böcker och böcker via internet har pågått parallellt med 
ordinarie bokutlåning. För att öka tillgängligheten har per-
sonalen under året utvecklat ”Boken kommer-verksamhet” 
riktad till funktionshindrade och äldre; detta har skett i 
samarbete med omsorgens hemvaktmästare. Ett tjugotal 
personer utnyttjade möjligheten 2012.

Regionalt kultursamarbete

Samarbetet inom Fyrbodal har utvecklats under året. 
Projektet ”Offentlig miljö som konstform”, med syftet att 
förstärka kompetens och samsyn vad gäller den offentliga 
miljöns gestaltning och betydelse, avslutades vid årsskiftet. 
Under sommaren arrangerades gemensamma kulturkollon 
för ungdomar inom cirkus, film och hantverk.

Rikt kulturutbud

Informationen om kultur- och fritidsaktiviteter har för-
bättrats genom nya webbsidor och arbete via sociala medier. 
Kommunen genomförde i mars för fjärde gången  littera-
turfestivalen ”Winter Word Festival” med ett stort antal 
aktiviteter. ”StrömstadsOperan” grundades under året och 
genomförde framgångsrikt åtta föreställningar av Pergolesis 
”Herrskap och tjänstefolk” på societetshuset Skagerack. 

Lokalt samarbete och stöd

49 föreningsarrangemang inom kultur- och fritid har fått 
ekonomiskt stöd under året. Tre föreningsdrivna kultur-
festivaler ”Kosterfestivalen”, ”Krokstrandsfestivalen” och 
”Heavy Metal Legacy” genomfördes med kommunens stöd. 
Samarbetet med Tanums kommun har förstärkts genom 
arrangemanget ”Kulturkalas i Ranrike” samt en gemensam 
skrift om sommarens kulturaktiviteter. Kommunen har också 
deltagit processen bakom den blivande skulpturparken på 
Koster. Sommaren 2012 bidrog kommunen med parkens 
första installation, skulpturen ”Lamm” av Kajsa Mattas.

Konsthallen Lokstallet

Konsthallen Lokstallet hade mer än 5000 besökare under 
året vid elva utställningar. Butho-dansaren Frauke/Caroline 
Lundblad skapade dansverket ”Body Poetry” särskilt för 
Lokstallet. Utställningen ”En akt i det allmänna – att fram-
ställa Strömstad” visades under sommaren på Stadshuset, 
Stadsbiblioteket, Strömstads Museum samt vid Stadsparken.

Kulturarvet i fokus

Arbetet med EU-projektet “In site” har fortsatt under året. 
In Site vill använda kulturarvet, konsten och landskapet för 
att visa på och stärka banden mellan invånarna i regionen. 
Under hösten genomfördes flera aktiviteter riktade till 
ungdomar. Kommunen stöder verksamheten vid Strömstads 
museum och Statarlängan i Blomsholm som under året haft 
utställningar, guidningar och föreläsningar om Strömstads 
kulturarv.

Andel nöjda medborgare/Kultur

Andel nöjda medborgare/Fritid

Sammanfattning måluppfyllelse
Strömstad kan erbjuda ett fritids- och kulturutbud i paritet 
med kommuner av liknande storlek. Det är möjligt genom 
ett aktivt föreningsliv, egna insatser samt genom samarbete 
med andra kommuner och aktörer. Kommunen har arbetat 
aktivt med barn- och ungdomsperspektivet inom de olika 
förvaltningarnas verksamheter samt samordnat ekonomiska 
och personella resurser, särskilt mellan BUN, KS och Folk-
hälsorådet. Konkreta resultat av arbetet kan förväntas först 
under 2013, då barn- och ungdomsverksamheten kommer att 
prioriteras inom kultur- och fritidsområdet. SCB:s Medborgar-
undersökning hösten 2012 indikerar att ungdomar är mer 
nöjda med kommunens utbud av kultur- och fritidsmöjlig-
heter än tidigare år.

Målet är uppnått

Prioriterat mål
Förbättrade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med sär-
skild satsning på barn och ungdom.

Förvaltningsberättelse

Fritid 2010 2011 2012

 Strömstad  71 55 61
 18-24 åringar  53 43 56
 Alla kommuner 63 59 59

Kultur 2010 2011 2012

 Strömstad  57 55 61
 18-24 åringar  59 33 76
 Alla kommuner 60 60 61

23



24

Naturen är vår största tillgång. En storslagen och varierad 
natur bidrar till kommunens attraktionskraft och repre-
senterar ett viktigt värde för både dagens och kommande 
generationer. Strategiska planen slår fast att vi ska värna 
och utveckla de natur- och friluftsvärden som gör Strömstad 
unikt.

Friluftsliv – en viktig del av naturvården

En viktig del av den kommunala naturvården är att underlätta 
för friluftslivet. Friluftsliv ger möjlighet till egna naturupplevelser, 
och bidrar till att skapa acceptans för naturhänsyn i översikts-
planering, restriktioner vid bygglov, strandskyddslagstiftning, 
miljötillsyn och andra delar av kommunens myndighetsroll.

Bohusleden rustas

Ett exempel på insatser som främjar det rörliga friluftslivet är 
löpande skötsel och förbättringar av Bohusleden genom Om-
sorgsnämndens arbetslag. Under 2012 avslutades bland annat 
en omdragning av leden kring Rogstahillern, ett vindskydd vid 
Sandvattnet rustades och arbetet med omdragning av leden 
över Tolvmanstegen fortsätter. Samma arbetslag jobbar även 
med skötseln av det kommunala naturreservatet på Nötholmen.

Guide till Strömstads natur

För att ge tips på fina platser i kommunen att besöka produ-
cerades under våren en naturguide. Den medföljde som bilaga i 
sommarens nummer av kommuntidningen som hade tema natur 
och miljö. Guiden ”Upplev ute!” fungerar året om och kommer 
att vara aktuell i flera år framöver. För att främja möjligheterna 
till cykling i kommunen har Strömstad Infocenter under 2012 
påbörjat arbete med ny cykelkarta.

Natur
Vår största tillgång

Upplevelser ute  – en möjlighet att värna.
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Kurs i stadsnära markskötsel

Under året har all personal som arbetar med naturvård 
och markskötsel på olika nivåer i kommunen genomgått en 
utbildning i skötsel av stadsnära naturområden. Kursen togs 
emot positivt av kursdeltagarna och gav goda möjligheter 
till dialog i syfte att nå en gemensam syn på natur och 
friluftsliv och ett förbättrat samarbete. 

En turordning för åtgärder

En prioritetsordning för åtgärder som föreslås i kommunens 
Naturvårdsplan har tagits av Miljö- och Byggnämnden som 
även ansvarar för att planen genomförs. Bland de priorit-
erade åtgärder som har valts ut finns bland annat bildande 
av fler kommunala reservat, uppföljning av ställda villkor 
om naturhänsyn i detaljplaner samt satsningar på friluftsliv. 

Hänsyn i planeringen

Översiktsplan för södra skärgården är ett exempel där kom-
munen i sin fysiska planering och hushållning med mark 
visat stor hänsyn till och starkt gynnat bevarandet av de 
naturvärden som gör Strömstad unikt. Stora ytor har un-
dantagits från ny bebyggelse för att friluftslivet ska kunna 
röra sig obehindrat och så att naturvärden inte skadas, till 
exempel på norra Öddö och på Rossö. Inventeringar som 
har utförts i samband med planarbetet har samlat in stora 
mängder detaljerad kunskap om natur- och friluftsvärden i 
områdena. 

Satsning på strandskydd

I slutet av året övertog kommunen ansvaret från Länssty-
relsen för strandskyddsärenden utanför skyddade områden. 
Två halvtidstjänster har avsatts för tillsynsarbete, vilket 
innebär en ökad satsning i syfte att skydda och bevara 
naturvärden och underlätta för det rörliga friluftslivet längs 
stränderna. Arbetet kom igång under årets sista veckor 
och resulterade i att flera överträdelser upptäcktes och har 
anmälts till åklagare.

Strömstad deltar i ett EU-finansierat projekt med syfte att 
samordna och effektivisera strandstädning och andra natur-
vårdsinsatser inom och mellan kommuner i norra Bohuslän. 
Planeringsarbetet har fortsatt under 2012, och man har 
börjat ta fram GIS-kartor med relevant information. 

Goda miljöer för sandödlor 

För att följa upp tidigare undersökningar inventerade kom-
munen sandödlor sommaren 2012. Inventeringen gjordes 
i samarbete med Tanums kommun och Länsstyrelsen, och 
ett fåtal nya lokaler hittades. Strömstad har speciellt goda 
förutsättningar för sandödla som är en rödlistad (utrot-
ningshotad) art. Att bevara lämpliga livsmiljöer är därför 
en viktigt uppdrag för kommunen inte minst i den fysiska 
planeringen. I november genomförde Ekoparken och kom-
munens miljöstrateg en gemensam föreläsning om sandöd-
lor för allmänheten med god uppslutning av intresserade 
åhörare.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning måluppfyllelse
Kommunens naturvårdsarbete fortsätter att utvecklas 
genom förbättrade samarbeten, gemensamma utbild-
ningar och möten mellan de inblandade förvaltningarna. 
Naturvårdsarbetet främjas även genom goda samar-
beten med Kosterhavets nationalpark, grannkommuner-
na och Länsstyrelsen. 

I översiktsplaneringen har stora ytor pekats ut och av-
satts för framtida skydd på grund av sina höga natur- 
och friluftsvärden. Arbetet med friluftsliv och tillgänglig-
het till naturen pågår brett inom organisationen.

Sammantaget har nämndernas arbete för att uppfylla 
sina respektive mål och övrig verksamhet som översikts-
planering och naturvårdssatsningar för värnande och 
skötsel av natur bedrivits så att Kommunfullmäktiges 
mål för 2012 kan räknas som uppfyllt. 

Målet är uppnått

Prioriterat mål
Värna och utveckla de höga natur- och friluftsvärden 
som gör Strömstad unikt
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Strömstad ska ha en tydlig miljöprofil. Den når vi genom 
ett målmedvetet arbete i enlighet med Sveriges nationella 
miljömål. 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. 

Plusenergihuset – en förebild

Arbetet med att nå kommunens energieffektiviseringsmål inom 
fastigheter och transporter fortsatte under året. I en satsning 
på förnybara energikällor, minskad elanvändning och förbruk-
ning av fossila bränslen har ett så kallat plusenergihus byggts i 
anslutning till Återvinningscentralen på Österöd. Huset förses 
med en solcellspark på 13 kvadratmeter och kommer att produ-
cera mer energi än det förbrukar. Energiproduktion och förbruk-
ning kommer att visas för allmänheten på en skärm i entrén till 
huset.

Allt fler besöker Ekoparken

Ekoparken har en viktig roll för att informera om och stimul-
era till användandet av förnybar energi. Verksamheten skapar 
förutsättningar för att uppfylla kraven i skolornas läroplaner 
för natur- och miljöundervisning. Skolklasser från Strömstad 
och flera grannkommuner har besökt Ekoparken under 2012; 
totalt har antalet besökare ökat med cirka tjugo procent (580 
personer) jämfört med året innan. Under året arrangerades sex 
föreläsningar och fyra vandringar, samt en ”Bondens marknad” 
med lokalproducerad mat. 

Elcyklar prövas i hemtjänsten

Inom kommunens hemtjänstverksamhet har man under 2012 
prövat att använda elcykel istället för bil vid hembesök i stad-
skärnan. Under sommaren har den allmänna renhållningen skett 
med hjälp av elmopeder. Andelen miljöfordon i kommunens 
fordonspark ökar löpande och uppgår idag till knappt 60 procent 
av personbilarna. En elbil har inköpts under året.

Miljö & energi
Miljömålen först

Förvaltningsberättelse

El-bilarnas intåg har inlätts.
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Laddning av elbilen kommer att ske med överskottsenergi 
från solcellerna vid det nya plusenergihuset på Österöd.

Planering för miljövänligt resande

Att arbeta för långsiktig hållbarhet i kommunens fysiska 
planering är viktigt för att nå målet om en tydlig miljöprofil. 
Ny bebyggelse bör därför så långt möjligt lokaliseras längs 
befintliga och potentiella kollektivtrafikstråk. Planeringen 
för södra kustområdet och Centrum-Skee följer dessa 
riktlinjer. Fler cykelbanor förbättrar möjligheterna för att 
använda cykel som transportmedel och därmed minska 
miljöpåverkan. Under året har totalt cirka 5,5 km cykelbana 
tillkommit i kommunen.  

Teknik för resefria möten

Teknik finns nu för att kommunens personal ska kunna delta 
i möten via webben, antingen direkt med den egna datorn 
eller i videokonferensrum. Flera förvaltningar har valt att 
delta i seminarier, utbildningar och olika samarbeten via 
webben istället för eller som komplement till resor. Kallelser 
och handlingar till nämnds- och fullmäktigemöten skickas i 
allt större utsträckning digitalt. Införande av läsplattor till 
politiker och till tjänstemän på kommunledningskontoret 
under 2012 minskar behovet av pappersutskrifter.
 
Ny tömningsstation

Miljöanpassning av hamnar och båtuppställningsplatser 
pågår löpande. För att minska belastningen av gödslande 
ämnen från fritidsbåtar erbjuds tömning av båttoaletter i 
särskilda tömningsstationer. En sådan finns sedan tidigare 
i gästhamnen i Södra hamnen. Under 2012 färdigställdes 
ytterligare en flytande latrintömningsstation i Kebalvikens 
småbåtshamn.

Miljövänligare brandbekämpning

Räddningstjänsten har fortsatt arbetet med att använda 
alternativa släckmetoder. Utrustningarna har en bety-

dligt bättre släckverkan samtidigt som vattenåtgång och 
förorenat släckvatten i samband med brand kan reduceras. 
Metoderna har med stor framgång använts under året vid 
brand i byggnad.

Ekologiskt på tallriken

Strömstads kommun strävar efter att öka andelen ekologis-
ka livsmedel i måltidsproduktionen. Målet är att 25 procent 
av det som serveras inom skola och omsorg ska vara ekolo-
giskt producerat. Under 2012 har måltidsenheten uppnått 
15 procent ekologiska livsmedel, vilket också var Barn- och 
utbildningsnämndens ambitionsnivå 2012.  

Miljöprofil i skolor och förskolor

Miljöfrågorna ingår som en naturlig del av undervisningen i 
kommunens skolor och förskolor. Sedan tidigare har Rossö 
skola och förskola, Skee skola och Tjärnö skola en uttalad 
miljöprofil. Under 2012 fick Skee förskola ”Grön Flagg”, en 
internationell certifiering för förskolor och skolor som job-
bar handlingsinriktat med hållbar utveckling.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning måluppfyllelse

Kommunen har under året jobbat ambitiöst med både små 
och stora projekt för att förbättra miljön och för att hushålla 
med energi. Kommunen har stora möjligheter att ge in-
vånarna redskap för hållbara val, och vi är redan på god väg 
vad gäller ett fungerande cykelvägsnät, god miljöutbildning 
via skolan, Ekoparken och via andra kunskapskällor.

Samordning sker löpande med förvaltningar och bolag för 
att genomföra energieffektiviseringsstrategin. Åtgärder 
pågår enligt handlingsplanen. Det är dock ännu för tidigt att 
utvärdera om vi kommer att nå effektiviseringsmålen. 

Effektivare energianvändning kan, utöver miljövinster, 
ge stora ekonomiska besparingar om kommunen jobbar 
systematiskt med exempelvis resvanor, transporter och de 
fastigheter som används i verksamheterna. De kommunala 
bolagen jobbar löpande med effektivisering inom fastighets-
beståndet. Exempel på åtgärder som genomförts under året 
är upphandling med höga miljökrav på material (nyproduk-
tion) och låg energiförbrukning för uppvärmning.

För att leva upp till målet ”En tydlig miljöprofil” krävs tydli-
gare ställningstaganden för god miljö- och energihushåll-
ning. Insatserna för en återupptagen tågtrafik in till centrum 
bidrar starkt till måluppfyllelsen. Det finns dock områden 
inom bland annat handelsbaserade näringar där det finns 
ett behov att jobba vidare tillsammans för att hitta lösningar 
som innebär minskad miljöbelastning och god hushållning 
med resurser.

Målet är delvis uppnått

Prioriterat mål
En tydlig miljöprofil
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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 insat-
ser för demokrati och inflytande i alla åldrar. Vi har också 
prioriterat trygghetsskapande och hälsofrämjande arbete 
samt insatser med fokus på omhändertagande och omsorg. 

Engagerade medborgare

Den digitala utvecklingen fortsätter att skapa förutsättningar för 
ett ökat medborgarengagemang. Kommunens sida på Facebook 
har daglig bevakning. Under året har åtta kommunfullmäktige-
möten webbsänts. 200–300 tittare har per möte utnyttjat 
möjligheten att se sändningen under eller efter respektive möte. 
Två medborgarförslag har behandlats under året. Medverkan i 
Leader-projekt har skapat förutsättningar för dialog, under året 
har bland annat en serie möten om hamnutveckling på Rossö 
genomförts. Kommunen har även samarbetat med företrädare 
för Koster avseende ansvar och drift för öarnas handelshamnar. 

Ny medborgarenkät

En medborgarenkät skickades under året ut till 500 kommunin-
vånare med frågor om kommunens verksamheter, hur det är att 
leva och bo i kommunen liksom om hur man ser på möjligheten 
att påverka. Resultatet pekar på att medborgarna är nöjda 
med tryggheten, arbetsmöjligheterna liksom med tillgången till 
livsmedelsaffärer, restauranger och butiker. Tillgång till bostäder, 
förskola, äldreomsorg samt möjlighet att ta sig fram med buss 
och cykel är områden som kan förbättras.

Unga involverade i samhällsplaneringen 

Stadsplanerare och gymnasieskolan samverkar för att ett barn- 
och ungdomsperspektiv i utformningen av den nya stadsdelen 
Canning. En grupp gymnasieelever är remissinstans och ställde 
under året ut sitt arbete i samband med att övriga arkitektskiss-
er presenterades. Barnperspektivet har också beaktats i detalj-
planer, bland annat genom att säkra att nya bostadsområden får 
lekplatser och trygga gångvägar.

Trygghet & hälsa
Närhet och delaktighet

Barnperspektivet vinner terräng i verksamheten.
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Satsning på elevdemokrati

Kommunfullmäktigeledamöter har genomfört ett möte med 
ungdomar på gymnasiet i syfte att få med sig ungdomars 
synpunkter samt ge dem möjlighet att ställa frågor. Ström-
stiernaskolans elevråd har – med stöd från Folkhälsorådet 
– varit på elevrådskongress i Gävle och utbytt erfarenheter 
med andra ungdomar om demokrati och inflytande i både 
livet och i skolan.

Ökat fokus på barnperspektivet 

Frågan om hur barnperspektivet kan beaktas vid våld i nära 
relationer och missbruk har prioriterats under året. Samtal 
och nya rutiner har syftet att ge barn i missbrukarfamiljer 
och barn som upplever våld samt barn i familjer med 
psykisk ohälsa, bästa möjliga stöd. 

Arbete mot brott, droger och våld 

Brottsförebyggande rådet har genomfört två möten under 
året med representanter från polis och kommun. Bättre ru-
tiner för samverkan mellan alkoholhandläggare och polis är 
exempel på resultat. En drogförebyggande samordnare har 
varit projektanställd med uppdraget att bland annat genom-
föra drogvaneundersökning, stödja skolans förebyggande 
arbete liksom arbetet med barn i missbrukarfamiljer etc. 
Kommunen har även genomfört möten inom ett kvinnofrids-
nätverk samt ordnat en utbildning för politiker, personal 
inom socialtjänst och polis om våld i nära relationer.

Utredning om valfrihet inom vård/omsorg 
Arbetet med införande av valfrihetssystem, så kallat LOV, 
har fortsatt under 2012. En utredning om konsekvenser och 
effekter för både verksamheter och kommuninvånare har 
lämnats för politisk behandling. Syftet med LOV är att kom-
muninnevånarna ska ges möjlighet att välja annan utförare 
än kommunen inom exempelvis hemtjänst.  

Ensamkommande flyktingbarn

En ny organisation för mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn har startats under året i samverkan med fyra 
nordbohuslänska kommuner. Ett tiotal barn och ungdomar 
har tagits emot, varav fyra hade fått permanent uppehåll-
stillstånd vid årets slut. Ett gemensamt boende för dessa 
har under en uppstartsperiod samorganiserats med Tanum. 
På sikt behövs ett boende i Strömstad.

Hemtjänsten samlad i en enhet

Kommunens två enheter för hemtjänst (Skee och Ström-
stad) har under året samlats i en enhet. Förändringen inne-
bär ny organisation och ny hemvist för personalen som vid 
årets slut flyttade till nya lokaler i kvarteret Fjällskivlingen. 
Bättre flexibilitet, ökad effektivitet samt bättre service för 
vårdtagare är målet.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning måluppfyllelse
Kommunen genomför en rad insatser för ökad delaktighet 
och medborgarengagemang samt för att stärka barnper-
spektivet. Men vi kan bli bättre. Checklistan för att bevaka 
barnperspektivet används i liten utsträckning, omsorg- 
samt miljö- och byggförvaltningen har inte genomfört sina 
planerade dagar för allmänheten och det upplevs som svårt 
att få till brukar-/anhörigråd inom omsorgen. Årets öppna 
plansamrådsmöten har dock varit välbesökta. Barnperspek-
tivet beaktas i detaljplaner, bland annat utifrån aspekten 
tillgång till lekpark/lekyta. 

En mätning i förskolan visar att förskoleföräldrar upplever 
sämre delaktighet än föregående år. I SCB:s Medborgar-
undersökning hösten 2012 sjönk index för delaktighet och 
inflytande från 48 till 40. Det är den lägsta siffran sedan 
första mätningen år 2008. Den yngsta gruppen (18-24 år) 
har dock höjt sitt betyg väsentligt. 

Medborgarna är någorlunda nöjda med kommunens infor-
mation samt möjlighet att komma i kontakt med en politiker. 
Möjligheterna att påverka politiska beslut liksom inom de 
kommunala verksamheterna, ges ett lägre betyg.

Målen är delvis uppnådda 

Prioriterat mål
Engagerade och medskapande medborgare
Barnperspektivet ska ingå i all planering

   2008 2010 2011 2012

 Strömstad  41 42 48 40
 18-24-åringar  31 33 36 46
 Alla kommuner 41 42 41 39
	
Källa:	www.stromstad.se	.	Sök	“Kvalitet	och	jämförelser”.

Andel nöjda medborgare/Inflyttade
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Lusten för lärande och nyfikenheten inför kunskap 
grundläggs tidigt i förskolan. Förskoleklass och grundskolans 
utbildning 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.

Nya förskoleavdelningar

Behovet av förskoleplatser har ökat markant de senaste åren 
på grund av höga födelsetal och stor inflyttning. För att möta 
efterfrågan har tre nya förskoleavdelningar startats under 2012. 
Trots den offensiva satsningen har inte alla barn kunnat erbju-
das plats inom önskad tid. Kommunen och förvaltningen arbetar 
intensivt för att tillgodose det ökade behovet. Kommunstyrelsen 
fattade under 2012 beslut om projektering av en ny förskola med 
fyra avdelningar på Mellby.

Fortsatt utvecklingsarbete

Kommunens förskolor och skolor har under året fortsatt 
sitt utvecklingsarbete utifrån de nya läro- och kursplanerna. 
Förskolan har bland annat arbetat med användning av digitala 
verktyg. Förskoleklassens pedagoger har samarbetat i nätverk 
för att utveckla verksamheten. Arbetet har varit inriktat på 
tidig kartläggning inom språk och matematik, men också på att 
utveckla undervisningsmetoderna. Grundskolan har genomfört 
gemensam kompetensutveckling för samtliga lärare när det 
gäller bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Personal vid 
Skee fritidshem har skrivit en bok med bas i erfarenheter från 
ett utvecklingsarbete vid skolan, och fått den utgiven.

Utbildning
Livslångt lärande

Estetiskt program – nyhet på gymnasiet.
30



31

Fokus matglädje

Barn- och utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvalt-
ningen deltog under 2012 i det nationella projektet “Fokus 
Matglädje”. Syftet var att lyfta den offentliga måltiden 
genom konkret och inspirerande fortbildning för person-
alen. En arbetsgrupp har nu till uppgift att formulera en 
kostpolicy för kommunen för antagande under 2013. 

Undervisning för utlandsfödda

Under 2012 har Strömstad tillsammans med andra bohus-
länska kommuner tagit emot ensamkommande flyktingbarn 
i gymnasieålder. Strömstad har varit utbildningssamordnare 
för ungdomarna som har fått utbildning vid Strömstad Gym-
nasium. Vid årsskiftet startade Strömstad SFI-undervisning 
(Svenska För Invandrare) i egen regi. Den ökade tillgäng-
ligheten, med undervisning på gymnasiet både dag- och 
kvällstid, har inneburit att antalet elever mer än fördubblats 
jämfört med tidigare år. 

Fortsatt positiv trend på gymnasiet

Ett målmedvetet arbete med elevrekrytering har bidragit till 
att elevantalet ökat vid gymnasiet, detta trots färre elever 
i årskullarna. Skolan har bland annat satsat på ett brett 
programutbud med både teoretiska och yrkesförberedande 
program. Hösten innebar till exempel start för ett nytt 
estetiskt program. Tillsammans med gymnasiets scenprofil 
ger programmet eleverna möjlighet till en bred utbildning i 
estetiska ämnen på hemmaplan. 

Goda resultat i grundskolan

Betygstatistiken för grundskolan visar på goda kunskapsre-
sultat. Under de senaste åren har andelen elever som fått 
godkända betyg i samtliga ämnen ökat och ligger idag långt 
över riksgenomsnittet. 

Utbildning för vuxna expanderar

Vuxenutbildningen fortsätter att expandera och utvecklas 
för att kunna möta det lokala näringslivets och den enskilde 
individens behov av utbildning. Utvecklingen har skett i
samarbete med lokala och regionala aktörer inom närings-
livet och andra vuxenutbildningsorganisationer. Under 2012 
startades en yrkeshögskoleutbildning med nordisk inrikt-
ning för affärs- och besöksnäringsledning.

Förvaltningsberättelse

Prioriterat mål
Livslångt lärande

Sammanfattning måluppfyllelse
En bra utbildningsverksamhet i kommunen lägger grunden 
till det livslånga lärandet, ett långsiktigt utvecklingsarbete. 
Under året uppvisas goda utvecklingstrender inom samtliga 
skol- och utbildningsformer. Effekterna av det långsiktiga 
arbetet bedöms utifrån ett antal indikatorer, varav två valts 
ut som styrtal och redovisas nedan. 
Utöver att följa resultatutvecklingen så analyseras medbor-
garnas förtroende för skolan. SCB:s Medborgarundersökning 
hösten 2012 visar ett högt och ökande nöjdhetsindex för 
grundskola och gymnasium. Kommunens utfall för dessa 
skolformer ligger dessutom över riket i stort. Däremot har 
nöjdhetsindex för förskolan minskat stort jämfört med 
hösten 2011. Förklaringen är sannolikt att kommunen inte kan 
erbjuda alla förskoleplats inom önskad tid. Kommunen och 
förvaltningen arbetar intensivt med att kunna tillgodose det 
ökade behovet av förskoleplatser genom fortsatt utbyggnad 
samt genom att placera fler barn i befintlig verksamhet. 

Målet är uppnått

Andel elever i grundskolan som når målen i alla ämnen.

Andel kommuninvånare med eftergymnasial utbildning.

2010 2010 2011 2012

  2008 2009 2010 2011 2012

 Strömstad  73,3 % 80,0 % 82,5 %
 Riket  76,6 % 77,3 % 77,4 %

 25-64 år  14,6 % 15,2 % 15,3 % 15,6 % 16,1 %

Källa:	Skolverkets	databas	SIRIS

Källa:	SCB
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Kommunen som
arbetsgivare Strömstads kommun är kommunens största arbetsgivare. 

Det personalstrategiska arbetet syftar till att skapa goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla, utveckla och belöna 
kompetenta medarbetare.

Strömstads kommun är en kvinnodominerad arbetsplats med 80 
procent kvinnor och 20 procent män. Snittåldern för Strömstads 
kommuns tillsvidareanställda fortsätter att öka och är 2012 48,4 
år. Det är en marginell ökning från föregående år. Den ”äldsta” 
förvaltningen är Kommunledningsförvaltningen. För anställda 60 
år och äldre har det skett en minskning vilket hänger samman 
med att antalet pensionsavgångar har ökat. Inom de närmaste 
fem åren kommer 135 medarbetare att uppnå 65 års ålder. 
Antalet medarbetare som väljer att kvarstå i tjänst till 67 år och 
även arbeta som timvikarie efter pensionering ökar.

Strömstadsmodellen ger valfrihet

Antalet medarbetare är 1 094 varav 965 är tillsvidareanställda. Av 
de tillsvidareanställda är det andelen kvinnor som arbetar heltid 
som ökar. Detta beror på den så kallade ”Strömstadsmodellen” 
där de anställda inom Omsorgsförvaltningen får välja 
sysselsättningsgrad under året.

Löneutveckling och lön

Under 2012 ökade medellönen för tillsvidareanställda med 877 
kr/mån jämfört med föregående år. Kvinnornas medellön ökade 
med i genomsnitt 954 kr/mån medan männens medelön ökade 
med 638 kr/mån. Inför årets förhandlingar har inga oskäliga 
löneskillnader framkommit i den lönekartläggning som gjorts. 
Löneskillnaderna förklaras med skillnader i arbetets karaktär, 
den anställdes erfarenhet och tid i yrket. De centrala avtalen 
spelar en avgörande roll för hur utfallet ser ut lokalt. Framförallt 
Läraravtalet har bidragit till att lönekostnaderna har ökat.

Allt fler anställda nyttjar erbjudandet om friskvård.
32



33

Förvaltningsberättelse

Hälsoarbete fortsatt viktigt

Sjukfrånvaron har efter ett antal år av sjunkande sjuktal nu 
vänt uppåt. Ökningen är inte på något sätt dramatisk, men 
har ökat med 0,58 procentenheter till 4,48 procent. Här 
följer Strömstad i stort det mönster som syns för Sverige; 
den totala sjukfrånvaron har ökat i hela riket under senare 
delen av 2012.

Långtidssjukfrånvaro i mer än 60 dagar har minskat. Istället 
är det korttidsfrånvaron som ökat. Strömstads kommun 
bedriver sedan 2001 ett målinriktat och aktivt arbete med 
att främja hälsa och motverka ohälsa. Denna fokusering 
har genom åren gjort att vi har halverat ohälsotalen. Detta 
arbete med fokus på medarbetarna och hälsa fortsätter.

Friskvård för anställda

Kommunens friskvårdspaket har genom åren ökat i 
popularitet. Paketet erbjuder förmånliga priser för träning 
på Strömstad Badanstalt, Friskis och Svettis eller träning via 
Primärvården. Antalet besök på Badanstalten har ökat till 
nära 11 700 besök 2012. Antalet som använder sig av Friskis 
och Svettis har också ökat om än marginellt, men har i år 
passerat 100. Vad gäller Primärvårdens träningslokal så har 
antalet besök minskat. Nya öppettider vid Primärvården har 
del i utvecklingen då tillgängligheten har minskat. 

Under 2012 har företaget MedHelp anlitats på prov 
med syftet att minska korttidssjukfrånvaron. MedHelp 
tillhandahåller en tjänst för sjuk- och friskanmälan 
dygnet runt. En professionell sjuksköterska tar samtalet 
och vid behov kan man få råd vad gäller sjukdomen. 
Företaget erbjuder också uppföljning av den sjukskrivne. 
Omsorgsförvaltningen och Barn-och utbildningsförvaltningen 
deltar i försöket med totalt sju enheter. Utvärdering sker 
första halvåret 2013.

Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljöhandboken, som togs fram under år 2011, har 
under året successivt implementerats i organisationen. 
Mycket arbete återstår för att få den användbar fullt ut. 
Handbok finns på intranätet, den är förvaltningsunik men 
uppbyggd med samma struktur för alla förvaltningar.

Centrala Samverkansgruppen som även är central 
skyddskommitté, har fått in en del redovisningar från 
förvaltningarna om vilken typ av arbetsmiljöarbete som 
pågår. Fokusering har skett på den fysiska arbetsmiljön 
i form av arbetsplatsens utformning, belysning samt 
ergonomi. Miljö- och byggförvaltningen har med stöd av 
Previa jobbat vidare utifrån den medarbetarenkät som 
genomfördes 2011.

Ett av målen inom vårt arbetsmiljöarbete är att sänka antalet 
arbetsskadeanmälningar. Vår fokusering på SAM* har också 
fått medarbetarna att i högre grad dokumentera tillbud samt 
att anmäla arbetsskador. Detta har inneburit att antalet 
anmälda arbetsskador har ökat, under 2012 anmäldes 33 
arbetsskador.

Projekt för administrativ personal

Strömstads kommun har under året deltagit i ett EU-
projekt med projektägare Kompetenssamverkan. Projektet 
går under namnet ”Vinna-Vinna” och syftar till att öka 
kompetensen hos administrativ personal. Runt 100 personer 
har hittills deltagit och fått utbildning ibland annat excel, 
presentationsteknik samt kundbemötande och service. 
Utbildningarna fortsätter under 2013.

*Systematiskt	arbetsmiljöarbete,	SAM

Prioriterat mål
Engagerade och motiverade medarbetare

Sammanfattning måluppfyllelse*

Någon medarbetarundersökning har inte gjorts under 
året. Sjuktalen har inte minskat, men målet att öka 
nyttjandegraden för vårt friskvårdserbjudande är däremot 
uppfyllt. Ökad användning av friskvårdspaketet är positivt 
för både den egna hälsan och ork till engagemang. Mer kan 
dock göras. Sjukfrånvaro är en indikator för måluppfyllelsen. 
Det är angeläget att fortsatta hälsoarbetet så att de
försämrade talen stannar vid ett tillfälligt avbrott på den 
långsiktiga kurvan och inte utvecklas till ett trendbrott.

Målet är delvis uppnått

*	Redovisningen	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	rekommendationer	samt	enligt	en	
överenskommelse	i	de	nordbohuslänska	kommunernas	nyckeltalssamarbete.	Om	inte	annat	
anges	avser	uppgifterna	i	personalredovisningen	mätdatum	den	1	november	år	2012	och	
redovisar	personal	anställda	enligt	Allmänna	bestämmelser	(AB).

Friskvårdsutnyttjande

 2010 2011 2012

 Andel anslutna 35 % 34 % 38 %
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Nationellt intresse för ”Personalen i fokus”
Strömstads kommun har hamnat i rampljuset när det 
gäller sjuktal. En forskningsrapport från Karolinska 
sjukhuset lyfter fram det faktum att kommunen 
halverat ohälsotalen från drygt 8 procent till 4 procent. 
Rapporten baseras på en undersökning bland fem 
kommuner i landet med låga sjuktal. Syftet med studien 
har varit att hitta förklaringar till varför det ser ut som 
det gör. Ett stort antal intervjuer inom bland annat vår 
organisation ligger till grund för rapporten.

Ett målmedvetet arbete sedan början av 2000-talet 
ligger bakom det goda resultatet. Med projektet 
”Personalen i Fokus” (2003–2005) tillfördes en resurs 
som projektledare för att leda arbetet med att minska 
sjukfrånvaron. Projektet innebar en rad aktiviteter, bland 
annat togs en medarbetarenkät fram för att se hur det 
står till på våra arbetsplatser. Friskvårdserbjudande 
gick ut och vi tillsatte friskvårdsinspiratörer – allt för att 
skapa engagemang för att höja hälsotalen.

Metoder och tankegångar vårdas efter avslutat 
projekt, men det visar sig svårt att leva upp till allt 
utan resurser för att till exempel ta hand om hårt 
arbetande friskvårdsinspiratörer. Fortfarande lever 
dock tanken om att vi ska göra vårt bästa för att 
behålla medarbetare i jobb och inte tappa fokus. 
Insatser som att hålla kontakten med sjukskrivna och 
ett aktivt rehabiliteringsarbete skapar förutsättningar 
för att behålla kompetensen inom kommunen. En ny 
medarbetarenkät ska genomföras 2013.

Personalstatistik för kommunen

Personalstruktur
Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i 
procent:

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

	 Kön	 	 Kv	 Män	 Kv	 Män	 Kv	 Män

	 %	 	 11,5	 3,3	 18,4	 6,6	 70,1	 90,7

nyckeltal 2
Urval:	Tillsvidareanställd	personal

	 Ålder	 	 Kvinnor	 	 Män	 	 Totalt

	 20-29	 	 5,4	 	 3,3	 	 5,0

	 30-39	 	 18,4	 	 16,4	 	 18,0

	 40-49	 	 28,4	 	 21,3	 	 27,0

	 50-59	 	 31,3	 	 35,0	 	 32,0

	 60-	 	 16,5	 	 24,0	 	 18,4

	 Totalt	 	 100,0	 	 100,0	 	 100,0

nyckeltal 3
Urval:	Tillsvidareanställd	personal

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

Sjukfrånvaro

nyckeltal 8

Sjukfrånvaron 2012 i procent efter åldersgrupper totalt
och kön.

Långtidsjukfrånvaron (andel > 59 dagar) per förvaltning
och total.

Sjukfrånvaron 2012 i procent per förvaltning och totalt.

	 	 2010	 2011	 2012

	 KLF	 1,71	 2,58	 2,12

	 OMS	 4,83	 5,40	 5,73

	 BUF	 3,85	 3,80	 4,12

	 TF	 0,90	 1,19	 2,17

	 MOB	 1,08	 1,24	 1,71

	 Bem.	Centralen	 7,49	 -	 -

	 Totalt	 4,10	 3,90	 4,48

	 Åldersgrupp	 Män	 Kvinnor	 Totalt

	 <	=	29år	 1,76	 4,81	 4,12

	 30-49år	 2,76	 4,17	 3,92

	 >	=	50år	 1,94	 6,07	 5,07

	 	 Män	 Kvinnor	 Totalt

	 KLF	 0,00	 52,76	 46,03

	 OMS	 20,78	 38,04	 36,83

	 BUF	 43,77	 41,58	 41,76

	 TF	 32,71	 0,00	 27,66

	 MoB	 0,00	 15,38	 11,03

	 Totalt	 29,77	 39,63	 38,71

Sjukfrånvaron 2012 i procent per, kön, förvaltning och totalt.

	 	 2011	 2012	 2011	 2012

	 KLF	 1,91	 1,48	 3,06	 2,53	

	 OMS	 2,38	 3,78	 5,75	 5,97

	 BUF	 3,06	 1,78	 3,98	 4,67	

	 TF	 1,31	 2,11	 0,45	 2,54

	 MOB	 0,40	 1,39	 1,91	 1,96

	 Totalt	 2,26	 2,53	 4,68	 5,09

Män Kvinnor

Anställda efter anställningsform 1 november 2012

	 88,8	 85,9	 88,2	 89,2
Kvinnor Män Samtliga

Andel	tillsvidareanställda	% Andel	tillsvidare-	och

visstidsanställda	per	1000	invånare

	 	 	 2010	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012

	 Antal	 	 835	 835	 881	 201	 210	 213	 1036	 1045	 1094

	 Andel	 	 80,6	 79,9	 80,5	 19,4	 20,1	 19,5	 100,0	 100,0	 100,0

I	redovisningen	ingår	alla	månadsanställda	inkl	helt	lediga
nyckeltal 1
Urval:	Månadsanställd	personal

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaron	avser	alla	anställda	enligt	AB	och	anges	i	procent	av	de	anställdas	
sammanlagda	ordinarie	arbetstid.
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Förvaltningsberättelse

Jämförande personalstatistik

Sjukfrånvaro, total och andel långtid, procent.

Sjukfrånvaron har en stigande tendens i riket, så också i norra Bohusläns 
kommuner. Frånvaron steg i samtliga kommuner mellan 1 och 22 procent. 
I Munkedals kommun ökade frånvaron med 11 procent. Kommungenom-
snittet har också ökat och ligger för 2012 på 5,2 procent. Minsta ökningen 
hade Sotenäs, 5,26 procent. I Strömstad var sjukfrånvaron lägst, 4,48 
procent. Allt tyder på att större fokus och bättre uppföljning ger resultat. 
Tanum har lyckats vända trenden med långtidssjukfrånvaron och uppvisar 
den största minskningen. 

Sysselsättningsgrad kvinnor, procent.

Diagrammet visar kvinnors tjänstgöringsgrad i kommunerna. Att kunna 
erbjuda önskad tjänstgöringsgrad är en angelägen jämställdhetsfråga då 
det främst är inom kvinnodominerade yrken som ofrivilligt deltidsarbete 
förekommer. I kommunal verksamhet finns deltidsarbetslösheten främst 
inom vård- och omsorgssektorn. Att öka andelen heltidstjänster, eller den 
genomsnittliga tjänstgöringsgraden, leder till minskat bidragsberoende, 
bättre pensionsförmåner och ökade möjligheter till självförsörjning.

Strömstad hade högst andel heltidsanställda kvinnor med 70,1 procent. 
Samtliga kommuner har ökat andelen heltidsanställda kvinnor förutom 
Lysekil som har minskat, om än marginellt. Munkedal har haft den största 
ökningen av andelen heltidsanställda kvinnor, från 45,1 till 64,5 procent. I 
Strömstad har andelen stadigt ökat sedan år 2007 till följd av införandet 
av den så kallade ”Strömstadsmodellen” inom omsorgen, vilket innebär en 
möjlighet att välja sysselsättningsgrad två gånger per år. Skäl till att införa 
denna modell var bland annat att möta konkurrensen på arbetsmarknaden 
samt att säkra vikariebehovet.

Källa:	Norra	Bohusläns	nyckeltalssamarbete

	 2011	 	 2012	 2011	 	 2012	 2011	 	 2012	 2011	 	 2012	 2011	 	 2012	

Strömstad

100%

70%

80%

90%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Lysekil Munkedal Sotenäs Tanum

Deltid	0-74% Deltid	75-99% Heltid

69,2 70,1 52,7 52,6 45,1 64,5 50,6 51,3 40,9 42,3

Kortid Långtid

	 2001	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012	

Strömstad

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Lysekil Munkedal Sotenäs Tanum

1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 2,6 2,3 2,3 2,0 2,1 3,0 2,22,7 2,7 2,1
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Ekonomisk översikt
God ekonomisk hushållning

Förvaltningsberättels

En välskött kommunal ekonomi innebär en ekonomi i balans 
över tid, vilket innebär behov av överskott i ekonomin. Mål 
och riktlinjer för ekonomi och verksamhet säkerställer en god 
ekonomisk hushållning.  

Det finansiella perspektivet
Mål och riktlinjer

De av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska målen bygger 
på principen att varje generation själv ska bära kostnaderna 
för den service som den konsumerar. Det innebär att ekonomin 
måste vara i balans över tiden och att det budgeterade resul-
tatet ligger på en nivå som säkrar överskott. Resultatnivån ska 
räcka för att: 

• värdesäkra det egna kapitalet.
• egenfinansiera investeringar.
• reservera utrymme för stigande pensionskostnader.
• trygga slutligt utfall med en marginal för oförutsedda
 händelser.

För att nå överskottsmålet krävs satsningar för fortsatt tillväxt 
samt ett fortlöpande effektiviseringsarbete i verksamheterna för 
att hålla nere kostnadsutvecklingen. 

Resultatmål: Resultatet ska uppgå till två procent av skatter, ge-
nerella statsbidrag och utjämning, mätt över fem år. Målet avser 
skattefinansierad verksamhets resultat, exklusive realisations-
vinster och överskott från exploatering samt efter avsättning till 
investeringsfond.* 

Balansmål: Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
ska inte understiga 25 procent.

*Avsättning	till	investeringsfond	infördes	2011.	Posten	redovisas	under	nedersta	resultat
raden,	skattefinansierat	resultat	och	innebär	en	öronmärkning	av	en	del	av	resultatet	till	invester-
ingar.	Syftet	är	att	successivt	höja	den	egentliga	resultatnivån	för	att	minska	beroendet
av	intäkterna	från	färjehamnen.

Koll på ekonomi och verksamhet.

Måluppfyllelse	ekonomimål	 2010	 2011	 2012

 Snittresultat 5 år, Mkr 1,9 1,6 1,5 
 Soliditet inkl pensionsskuld (%) 23,7 20,5 20,4
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Förvaltningsberättels

Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att 
finansiera verksamheten över tiden.

Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska använ-
das för att finansiera investeringar i materiella anläggning-
stillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond 
samt fond för strategiska åtgärder.

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 outnytt-
jad del av kontokrediten) får ej understiga 20 Mkr.

Kostnaden	för	VA-,	avfallshanterings-	och	fjärrvärmeverk-
samheterna ska till 100 procent täckas inom respektive 
taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen.

Taxor	och	avgifter ska prövas årligen i förhållande till den 
allmänna prisutvecklingen.

Balanskravet och värdesäkring av eget kapital

Kommunen har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 
2000, med genomsnittliga balanskravsresultat tio år bakåt 
på 12,6 Mkr. Resultatnivåerna har varit tillräckligt höga för 
att överträffa inflationen och därmed har kommunen haft en 
positiv värdeutveckling av eget kapital. Resultatutvecklingen 
har medgivit egenfinansiering av kommunens investeringar, 
med tillfälliga undantag då kontokrediten har utnyttjats.

Verksamhetsperspektivet
Mål och riktlinjer 

Verksamhetsmålen härleds från strategiska planen och 
tillväxtmålet 13 000 invånare år 2015. Målen ska säkerställa 
att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och på 
ett ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Att klara 
verksamhetsmålen är en stor utmaning i nuvarande tillväxt 
med åtföljande stora krav på verksamheternas förmåga till 
anpassning av volymen – utan försämrad kvalitet och produk-
tivitet. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Nyckeltal och statistik ger ett mått på hur produktiv och 
effektiv den kommunala verksamheten är och hur mycket 
verksamhet som levereras för inbetalda skatter, taxor eller 
andra avgifter. Analyserna används för systematisk verk-
samhetsutveckling. En framgångsfaktor vid mätningarna är 
jämförande statistik, därför medverkar kommunen i olika 
nätverk för nyckeltalsanalys (KKiK etc). Det finns en potential 
att utveckla och dra ytterligare nytta av nyckeltalsbaserade 
analyser.

Intern kontroll för riskhantering och effektivisering

Intern kontroll på både kommunövergripande nivå och för-
valtningsnivå bidrar till att effektivisera och styra verksam-
heten samt motverka risker. I nuläget finns brister i såväl 
kontroller som dokumentation. Ett systematiskt förbättrings-
arbete har inletts under 2012 och fortsätter 2013.

Prioriterat mål
Välskött kommunal ekonomi

Sammanfattning måluppfyllelse
De finansiella målen uppnås ej, medan de finansiella 
riktlinjerna efterlevs. Resultatmålet för åren 2008-2012 
förbättras av engångsintäkten från AFA försäkring på 11,7 
Mkr 2012, medan engångskostnader för statlig infrastruktur, 
på totalt 16 Mkr åren 2010–2012, sänker snittresultatet 
under målnivån. Balansmålet soliditet sjönk till en lägre nivå 
redan år 2011. Främsta orsaken var att pensionsförpliktelsen 
ökade kraftigt, till följd av en anpassning till det låga 
marknadsränteläget. Då nivåsänkningen drabbade hela 
kommunsektorn bör soliditetsmålet sättas lägre från och med 
år 2014. 

Vid utvärderingen av det prioriterade målet bör fler aspekter 
än de två finansiella målen vägas in. Ekonomin är i balans 
över tiden, eget kapital har värdesäkrats och den finansiella 
ställningen är jämförelsevis stark. Investeringarna har 
finansierats utan banklån och särskilda medel har avsatts 
för att möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna 
följer budget med få undantag och alla förvaltningar arbetar 
fortlöpande med effektiviseringsåtgärder för att hålla nere 
nettokostnadsutvecklingen. Inom verksamhetsperspektivet 
är måluppfyllelsen relativt god. Verksamhetsmålen är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning och ”målkedjan” 
från Kommunfullmäktige till förvaltningsnivå fungerar. 
Mätbarheten är godtagbar, men kan förbättras ytterligare. 

Slutsatsen är att kommunen i grunden har en välskött 
ekonomi, så målet bedöms vara uppnått med reservation för 
det jämförelsesvis låga underliggande verksamhetsresultatet 
år 2012. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning 
framgent, så måste tillräckligt höga resultatnivåer 
säkerställas i budget och utfall och effektiviseringsarbetet 
fortsätta. Det gäller särskilt år 2013, utifrån att Omsorgs-
nämnden bär med sig en kvarvarande obalans från år 2012.

Målet är uppnått

	 Måluppfyllelse	verksamhetsmål	 KF-mål	 Nämndsmål

 Måluppfyllelse (%) 71 74

2010	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012

 Balanskravsresultat Mkr 15,3 15,8 9,1 7,7 10,9 
 Real förändring eget kapital % 4,2 4,4 0,7 1,3 3,5

	 Status	 Kommun	 KS	 ON	 BUN	 TN	 MBN

 Mycket god     Avtalstrohet 

 God   X    

 Tillfredsställande      X

 Svag X X  X X 
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Kommunkoncernen omfattar Strömstads 
kommun samt kommunens helägda dot-
terföretag AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads 
Badanstalt, samt dotter-dotterföretagen 
AB StrömstaNet och AB Strömstadsga-
ragen, under AB Strömstadsbyggen. 
Utdelning från dotterföretagen uppgick 
till sammanlagt 0,2 Mkr under året. 

Resultatet för kommunkoncernen
uppgår till 14,5 Mkr. På koncernnivå är 
budgetavvikelsen marginell, liksom för 
de olika enheterna. Generellt råder en 
god anpassningsförmåga till förändrade 
förutsättningar i verksamheterna under 
löpande år. Inom kommunen förekommer 
dock en del budgetavvikelser av vilka 
några är bestående. För mer information 
om kommunen, se driftredovisningen 
nedan och nämndernas redovisningar på 
sidorna 44 ff.
Koncernresultatets utveckling präglas 
främst av kommunens resultatutveckling, 
som varierar över tiden. Bolagens sam-
lade resultatutveckling är något jämnare. 
Resultatnivån 2012 är i nivå med genom-
snittet för femårsperioden. 

Jämfört med andra kommunkoncerner 
av samma storlek eller typ har Strömstad 
tidigare redovisat högre resultat per in-
vånare. Sedan år 2010 ser det annorlunda 
ut. Strömstad har under perioden 2010-
2012 bidragit med sammanlagt 16 Mkr i 
medfinansiering till statlig infrastruktur, 
i samband med Trafikverkets anläggning 
av ny infart till centrala Strömstad med 
väg, järnväg och gång- och cykelväg. Utan 

dessa satsningar skulle resultatutvecklin-
gen för Strömstad följt samma trend som 
tidigare. Strömstad har sedan flera år ge-
nerellt bättre ekonomiska förutsättningar 
än genomsnittet i jämförbara kommuner, 
vilket inte beror på högre intäkter från 
skatter och kommunal utjämning, utan 
på att verksamhetens nettokostnader är 
lägre. 

Goda resultat säkerställer en god finan-
siell ställning, vilket mäts med soliditet. 
Koncernens sammanlagda soliditet på 12 
procent ligger jämförelsevis högt även 
justerat för pensionsförpliktelsen, som 
ligger utanför balansräkningen. Genom-
snittet för jämförelsegrupperna låg på 
3 procent för kommuner med liknande 
storlek och 6 procent för turism- och 
besöksnäringskommuner.

Koncernens totala skulder uppgår till
1 246 Mkr. Av dessa består 1 066 Mkr 
av långfristiga skulder, vilka ökade med 
55 Mkr. Förändringen utgörs av ökad 
låneskuld i Strömstadsbyggen med 35 
Mkr samt kommunens ökade skuld för 
förutbetalda anläggningsbidrag med 20 
Mkr, såsom gatukostnadsersättning, in-
vesteringsbidrag och anslutningsavgifter 
vatten och avlopp. 

Låneskulden bör relateras till materiella 
anläggningar, vilka har ökat med 53 Mkr, 
från 1 414 till 1 467 Mkr. På balansdagen 
var skulderna 73 procent av tillgångarna. 
Jämförbara kommuner visar lägre andel, 
57-59 procent i genomsnitt.

Koncernen har länge legat högt i riket 
avseende låneskuld per invånare. År 2011 
blev placeringen den femte högsta, i nivå 
med de två föregående åren. Strömstad 
har klart högre låneskuld relativt jämför-
bara kommuner. I Strömstad ligger lånen 
i bolagen. Vid jämförelse har kommunen 
en låg nivå på långfristiga lån. Främsta 
orsaken antas vara att verksamhetsfastig-
heterna vanligtvis ligger inom kommun-
ens egen förvaltning i kommuner av den 
här storleken.

*I	gruppen	med	jämförbar	befolkningsstorlek	(10	000-14	999)	
finns	66	kommuner,	i	gruppen	med	jämförbar	typ	(turism-	och	
besöksnäringskommuner)	finns	20	kommuner.	Nio	kommuner	
tillhör	båda	grupperna,	däribland	två	grannkommuner	i	norra	
Bohuslän,	Tanum	och	Lysekil.

Koncernöversikt

Förvaltningsberättelse

Resultatutveckling, koncernen, Mkr

-11 -12

Årets	resultat,	koncernen
varav	kommunen,	exkl	taxekollektiven
varav	de	kommunala	bolagen
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Årets resultat för kommunen uppgår till 12,9 
Mkr, vilket är ett budgetöverskott med 1,4 Mkr. 
Det underliggande verksamhetsresultatet är 
dock endast 1 Mkr. Årets resultat påverkas av 
några poster av engångskaraktär, framförallt 
en intäkt från AFA Försäkring på 11,7 Mkr av-
seende återbetalda sjukförsäkringspremier 
från 2007-2008. Taxekollektivens resultat 
redovisas från och med år 2012 som en skuld 
i balansräkningen och ingår inte i Årets re-
sultat. För att jämförelser ska bli korrekta har 
även historiken justerats.

Nämnderna redovisar ett samlat resultat på 
minus 6,5 Mkr jämfört med budget. Samtliga 
nämnder redovisar positiva budgetavvikelser, 
med undantag för omsorgsnämnden, som 
redovisar ett större underskott på 8,2 Mkr. 
Större delen, 7,9 Mkr, avser fortsatt ökande be-
hov av extrainsatser inom vård och omsorg till 
brukare med speciella behov. Neddragningar 
inom länssjukvården bidrar till ökad vårdtyngd 
i kommunens verksamheter.

Flertalet verksamheter håller budget, några 
redovisar överskott. Ett fåtal verksamheter 
redovisar större underskott utöver vård och 
omsorg. Delar av barn- och utbildningsförvalt-
ningen redovisar underskott, främst till följd 
av den osedvanligt stora befolkningsöknin-
gen under året. Tre nya förskoleavdelningar 
öppnade till en kostnad av 2,3 Mkr. Kost-
naderna för undervisning och läromedel på 
gymnasiet överskrider budget med 2,8 Mkr, 
vilket vägs upp av överskott inom interkom-
munala mellanhavanden på 4,2 Mkr. Indi-
vid- och familjeomsorgen redovisar 1,8 Mkr 
underskott främst till följd av fortsatta behov 
av institutionsplaceringar för barn och unga. 
Hamnverksamheten redovisar underskott 
med 2,2 Mkr, varav hälften beror på sviktande 
färjeintäkter.

Jämfört med augustiprognosen har det 
samlade nämndsresultatet förbättrats med 2,1 
Mkr netto, delvis till följd av återhållsamhet 
och framskjutna projekt. Merparten utgörs 
av ej bestående nettokostnadssänkningar. 
I nettoförändringen ingår en försämring av 
Omsorgsnämndens utfall med 2,2 Mkr till följd 
av eskalerande problem under hösten.

Finansförvaltningen redovisar ett nettoöver-
skott på 7,9 Mkr. Den enskilt största avvikelsen, 
11,7 Mkr, avser ovan nämnda engångsintäkt 
från AFA. Ytterligare en större pluspost är 
förbättrad slutavräkning för kommunalskatt 
med 3,3 Mkr. Större avvikelser som minskar 
överskottet är tillkommande kostnader i 
anslutning till tidigare avtal med Trafikverket 
med minus 3,2 Mkr, bokslutsavstämningar 
av sociala avgifter, personalskuld och avtals-
pension, som utföll negativt med 2,6 Mkr 
samt justering med 1,5 Mkr av ej uppdaterad 
budget för OB-tillägg inom Omsorgsnämnden. 
Slutligen har 1,1 Mkr lagts i omställningskost-
nader i samband med uppsägning av externa 
verksamhetslokaler, vilket kommer att minska 
framtida kostnader.

Årets effektiviseringsuppdrag till nämnderna 
uppgick till 6,3 Mkr i bestående nettokost-
nadsminskningar. Resultatet blev 5,4 Mkr, till 
följd av Omsorgsnämndens svårigheter att 
verkställa åtgärder med bestående effekter.

Kostnaderna för semesterlöneskuldsförän-
dring uppgår till 1 Mkr, en ökning med 3,6 pro-
cent. Från och med 2012 redovisas skuldförän-
dringen månatligen på individnivå och ingår i 
nämndernas nettoutfall.

Driftredovisning
Strömstad	kommun	 11,5	 12,9	 768,3	 698,7	 295,7	 403,0	 66%	 58%

AB	Strömstadsbyggen	 3,0	 2,0	 112,5	 819,1	 757,0	 62,0	 156%	 8%

AB	Strömstadslokaler	 0,0	 0,0	 56,8	 314,0	 296,0	 18,0	 133%	 6%

AB	Strömstad	Badanstalt	 0,1	 -0,3	 12,3	 3,7	 2,6	 1,0	 112%	 28%

subtotal 14,6 14,7 950,0 1 835,5 1 351,4 484,0 172% 27%

Elimineringar	 -0,3	 -0,2	 -87,7	 -54,6	 -47,4	 -7,2

Totalt resultat koncern 14,3 14,5 862,3 1 780,9 1 304,0 476,8 172% 27%

Budget
Årets

resultat
Till-

gångar
Skuld+

avsättning
Brutto

omsättning
Soliditet	exkl.	

pensförp.
EK+

obesk	res Likviditet

KOMMUNSTYRELSEN	 12,2	 -58,5	 -46,2	 -47,5	 1,2

OMSORGSNÄMND	 59,7	 -260,8	 -201,1	 -192,9	 -8,2

BARN-	OCH	UTBILDNINGSNÄMND	 39,0	 -308,6	 -269,6	 -269,8	 0,1

TEKNISK	NÄMND	 54,4	 -63,1	 -8,8	 -8,8	 0,0

MILJÖ-	OCH	BYGGNÄMND	 12,6	 -32,5	 -20,0	 -20,2	 0,2

Delsumma nämnder 177,9 -723,6 -545,7 -539,2 -6,5

FINANSFÖRVALTNINGEN	 580,1	 -21,5	 558,6	 550,7	 7,9

Skatter,	generella	statsbidrag	o	utjämning	 545,7	 0,0	 545,7	 541,0	 4,7

Finansiella	poster	exkl	internränta	och	pens.fond	 1,9	 -1,3	 0,6	 0,0	 0,6

Avstämning	sociala	avgifter	exkl	avtalspensioner	 11,7	 -1,0	 10,7	 0,0	 10,7

Avstämning	kostnader	för	avtalspensioner		 0,0	 -1,6	 -1,6	 -1,5	 -0,1

Övriga,	ej	fördelbara	verksamhetsposter		 2,0	 -5,3	 -3,3	 5,3	 -8,6

Kalkylerad	internränta	 12,9	 0,0	 12,9	 14,2	 -1,2

Pensionsutbetalningar	 0,0	 -11,8	 -11,8	 -11,2	 -0,6

Pensionsfonden	 2,2	 0,0	 2,2	 2,8	 -0,6

Exploateringsintäkter		 2,0	 -0,5	 1,4	 0,0	 1,4

Reavinst	såld	mark	 1,7	 0,0	 1,7	 0,0	 1,7

summa skattefinansierad verksamhet 758,0 -745,1 12,9 11,5 1,4

ÅreTs resuLTAT - Tillförs eget Kapital   12,9  

TEKNISK	NÄMND	

Taxekollektivet	Vatten	och	Avlopp	 39,5	 -42,7	 -3,2	 -3,6	 0,4

Taxekollektivet	Avfallshantering	 25,9	 -23,3	 2,6	 0,4	 2,2

Taxekollektivet	Fjärrvärme	 1,2	 -1,4	 -0,1	 0,0	 -0,1

summa Taxekollektiv 66,6 -67,3 -0,7 -3,2 2,5

Tillförs balanskonton för respektive fond   -0,7  

skattefinansierad verksamhet
Belopp i mkr

Belopp i mkr

Utfall	intäkter Utfall	kostnader Budget
nettokostnader

Budget-
avvikelse

Utfall
nettokostnader

KoncernreDovisning

DrifTreDovisning
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Exploateringsverksamhet

En av Strömstads främsta styrkor är det geo-
grafiska läget med norra Bohusläns fantas-
tiska natur och miljö och närheten till Norge 
som drivkraft för etablering för näringsliv 
och boende. Enligt den strategiska planen 
ska Strömstad i sin helhet fortsätta utvecklas 
genom att det skapas kreativa och stimul-
erade miljöer för boende, arbete och avkop-
pling. Boendemiljöerna är många. Inlandet 
har sina kvaliteter och möjligheter likväl som 
staden och kusten har sina, mångfalden beri-
kar. Under många år har Strömstad haft god 
tillväxt och en växande arbetsmarknad. Efter-
frågan på mark för bostäder och näringsliv är 
fortsatt stor. 

Verksamheten och ekonomisk redovisning

För att möta efterfrågan på mark är för när-
varande närmare tjugo olika områden i kom-
munen föremål för exploatering. Den samlade 
exploateringsverksamhetens bokförda värde 
är högre än någonsin tidigare, med en ökning 
under året från 50 till 83 miljoner kronor.
 
Verksamhetsområden

Det största exploateringsområdet är 
Bastekärrs industriområde, sydväst om Skee. 
Första etappen är färdigställd och andra etap-
pen pågår. Området omfattar ca 40 000 kvm 
ledig tomtmark och tomtförsäljningen påbör-
jas under 2013. Den sista kvarvarande tomten 
på Oslovägens handelsområde såldes i början 
av mars 2013. Exploateringen kommer att 
avslutas under 2013. Detaljplan för handel och 
industri är antagen för Triangeln i Skee och 
försäljning kan påbörjas.

Bostadsområden

På Stare vid södra infarten har tre villatomter 
färdigställts och lagts ut till försäljning.
På Norrkärr, Seläter har sju tomter färdig-
ställts och försäljning påbörjats.
Inom Canningområdet har detaljplane-
processen påbörjats och beslut har tagit 
om programsamråd. Skedet med att ta fram 
samrådshandlingar har påbörjats. Detalj-
planeringen för Hjältsgård i Skee pågår och 
försäljning av 30 villatomter beräknas kunna 
inledas under 2013.

Avslutade områden

Exploateringsområdena Tången och Erland-
seröd avslutades 2011 och slutredovisas i 
bokslut 2012 efter utredning. På grund av att 
kommunens exploateringsredovisning inte 
hade anpassats till gällande redovisnings-
principer under pågående projekttid för de 
båda projekten har en schablonmässig ret-
roaktiv justering gjorts vid slutredovisningen 
i bokslut 2012 inklusive justering på berörda 
balansposter för 2011. Bland annat har inves-
teringar i fjärrvärmeverket, gator och vägar 
samt vatten och avlopp överförts till anlägg-
ningsregistret. Nedskrivningar har gjorts för 
dessa anläggningar enligt schablonmässigt 
antagande fem år tillbaka i tiden.
Tillsammans med nedskrivningarna har även 
de kostnader och intäkter som borde ha 
resultatsförts under åren justerats mot eget 
kapital 2011, se noten för eget kapital.
 
Tången inklusive tillhörande fjärrvärmeverk 
redovisar överskott med 1 miljon kronor 
medan Erlandseröd redovisar negativt resul-
tat med 2 miljoner kronor.

Exploateringsredovisning
Områden	(tkr)

Bastekärr	 27	864	 43	441	 15	577

Oslovägen	 3	230	 16	862	 13	632

Skee/Triangeln		 3	365	 3	738	 373

Myren													 74	 74	 0

Kebal											 0	 -18	 -18

Torskholmen		 0	 3	 3

Laholmen										 419	 419	 0

Hålkedalen	 2	213	 2	275	 62

Bojar/Grandalen											 440	 500	 60

mark för verksamhet 35 478 67 294 31 816

Stare					 4353	 6072	 1718

Canningområdet				 857	 1796	 939

Norrkärr			 1951	 1821	 -130

Monelid/Seläter			 873	 873	 0

Hjältsgård	 543	 733	 190

Mällbyhöjd								 245	 2	345	 2	100

Mellby												 4	082	 2	063	 -2	019

mark för bostäder 14506 15702 1196

Bokfört värde exploateringsverksamhet 49 984 82 997 33 013

exploateringsredovisning Bokfört	värde
år	2011

Bokfört	värde
år	2012

Förändring
netto
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Investeringsredovisning

Strömstads kommun har en omfattande investeringsverksamhet, med många olika 
projekt, såväl större som mindre. Merparten av avsatta budgetmedel avser infrastruk-
turinvesteringar i vatten och avlopp, hamn, gatumiljö och vägar, starkt relaterat till 
besöksnäringen och utveckling av boendeområden över hela kommunen. 

Sammanfattning

Årets investeringsbudget uppgick till nära 82 miljoner kronor (Mkr), inklusive tilläggs-
budget på 27 Mkr från tidigare år. Utgifterna för verkställda investeringar stannade 
dock på 39 Mkr efter avdrag för investeringsinkomster med 5 Mkr. Merparten, 4,5 
Mkr, var bidrag från Naturvårdsverket avseende Vattenledning Koster. Därutöver har 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap bidragit med 0,2 Mkr för brandskydds-
åtgärder i stadshuset. Ytterligare 0,2 Mkr har inkommit avseende ersättning för 
nedläggning tomrör vid gång- och cykelvägen mellan Prästängen-Drivnäs.
De största projekten ligger inom taxekollektiven, den enskilt största investeringen 
avser ny personalbyggnad på återvinningscentralen, 4,5 Mkr. Investering har skett 
i vatten- och avloppsanläggningar för 14 Mkr. Större projekt inom skattefinansierad 
verksamhet är gång- och cykelväg mellan Prästängen och Drivnäs, 2,6 Mkr, reparation 
av kajer och pirer, 2 Mkr, samt nya tilläggsplatser för skärgårdsbåtar i norra hamnen, 
1,8 Mkr.

Av outnyttjad budget på nära 43 Mkr har knappt 40 Mkr överförts till år 2013, varav 
närmare 14 Mkr avser vatten- och avloppskollektivet.
Försåld mark har inbringat knappt 3 Mkr i försäljningsintäkter. Sammanlagd realisa-
tionseffekt uppgår till 1,7 Mkr netto.

Exploateringsområdet Tången inklusive fjärrvärmeverket har avslutats 2011 och 
slutredovisning har skett i bokslut 2012. På grund av retroaktiv justering sker separat 

redovisning i investeringsredovisningen av de anläggningar som tillhör Tången.

Belopp i tkr
KommunsTyreLse
Verksamhetsrelaterade	inv	i	hyrda	lokaler	 	 0	 5	000	 319	 *)	 519	 -200
Konstnärlig	utsmyckning	 	 66	 200	 263	 	 236	
Ärende-	o	dokumenthanteringssystem	 	 287	 0	 0	 *)	 0
Utrustning	sammanträdesrum	 	 42	 0	 47	 	 47
Systemutveckling	centrala	system	 	 200	 400	 171	 *)	 171
Nätsäkerhet	 	 189	 200	 381	 	 381
Förbrukningsinv	IT	 	 138	 200	 333	 *)	 333
Uppgr	växel-	och	hänvisningssystem	 	 0	 500	 413	 	 413
Integrationsmotor	/TEIS,	E-tjänster	 	 670	 0	 105	 *)	 105	
s:a Kommunstyrelse  1 592 6 500 2 032 2  232 -200

omsorgsnämnD
Sinnernas	trädgård	 	 400	 0	 409	 	 409
Arbetsmiljö/säkerhetsåtgärder	 	 927	 425	 1	252	 	 1	252
Säkerhetsutrustning	läkemedelshantering	 	 0	 190	 0	 	 0
Åtgärder	f	brandtillsyn	 	 0	 500	 209	 	 209
Trygghetslarm,	elektr	låssystem	 	 0	 600	 0	 *)	 0
s:a omsorgsnämnd  1 327 1 715 1 870  1 870 0

BArn- och uTBiLDningsnämnD
Inventarier	Valemyr/Bojar	 	 0	 180	 192	 	 192
Tak	uteplats,	möbler	Bojar	förskola	 	 0	 70	 0	 	 0
Lekstuga/förråd	möbler	Odelsberg	fsk	 	 0	 65	 203	 	 203
Inventarier	Rossö	sk,	omyggn	bibliotek	 	 0	 120	 237	 	 237
Anpassning	lokaler	Strömstiernaskolan	 	 0	 120	 197	 	 197
Inventarier,	fysik	o	el/energi	 	 0	 180	 12	 	 12
Möbler,	bibliotek	gymnasium	 	 0	 100	 67	 	 67
Diskmaskin	sjukhusköket	 	 500	 0	 402	 	 402
Matsalsmöbl	Valemyr,	Koster,	Strömsti	 	 0	 250	 0	 	 0
Möbler,	familjecentralen	 	 	 50	 0	 	 0
Bokhyllor/möbler,	bibiloteket	 	 494	 450	 979	 	 979
E-tjänster	BUN	 	 330	 0	 255	 *)	 255
IT-investeringar	BUN	 	 0	 190	 201	 	 201
s:a Barn- och utbildningsnämnd  1 324 1 775 2 745  2 745 0

miLjö- och ByggnämnD
Räddningstjänst
Utbyte	ledningsfordon	 	 0	 600	 619	 	 619
Räddningsmaterial	 	 0	 100	 98	 *)	 98
Material	för	oljesanering	 	 0	 150	 0	 *)	 0
Brandbil	Nordkoster	 	 0	 1	200	 535	 *)	 535
RAKEL,	digitalt	radiosystem	 	 27	 400	 430	 *)	 430
Fyrhjuling	Polaris	Sportsman	 	 0	 0	 60	 	 60
Miljö,	hälsoskydd	och	bygg
Arendehanteringssystem	 	 350	 0	 0	 *)	 0
GPS	 	 0	 200	 0	 	 0
Flygfoto/kartering	 	 150	 50	 62	 *)	 62
Geosecma	 	 300	 0	 271	 *)	 271
Skanner	för	A1-format	 	 70	 0	 0	 *)	 0
Primärkartor	för	Std	kommun	 	 131	 0	 131	 	 131
Totalstation	 	 48	 0	 0	 *)	 0
s:a miljö-och byggnämnd  1 076 2 700 2 206  2 206 0

*)	Pågående	projekt

Överflyttad
budget	fr	tid	år

Budget
år	2012

Utfall
år	2012

Varav
utgift

Varav
invest.bidr
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Belopp i tkr
TeKnisK nämnD
Taxefinansierad	verksamhet
VATTEN	OCH	AVLOPP	 	 	 	 	 	 	 	
Hogdalsnäset	Saner	Stensvik	 	 0	 0	 2	990	 *)	 2	990
VA	t	förb	pkt	Båsen	Rossö	 	 0	 0	 307	 	 307
VA	Stensvik	 	 1	297	 0	 9	 *)	 33	 	 -24
Framdragn	VA	GC-väg	Prästäng-Drivnäs	 	 2	500	 0	 2	470	 	 2	470	 	
Reservkraftaggregat,	två	portabla	 	 300	 0	 281	 	 281	 	
Dubbl	råvattenledn	Blomsholm-Färingen	 	 971	 1	000	 23	 *)	 23	 	
Kapacitetshöjande	åtg	VA	S	Skärgården	 	 1	906	 427	 175	 *)	 175	 	
VA	utredn	pumpl	Skeppsbro-Myren	 	 0	 500	 73	 *)	 73	 	
Avloppspumpstationer	 	 471	 1	400	 2	188	 	 2	188	 	
VA	Tjärnö-Saltö	 	 827	 0	 251	 *)	 251	 	
Reinvesteringar	avloppsledningar	 	 304	 2	000	 2	424	 	 2	424	 	
Vattenledning	Sydkoster	 	 704	 1	500	 -3	443	 *)	 1	057	 -4	500	
Försedimentering	slam	 	 2	914	 0	 243	 *)	 243	 	
Två	vassbäddar	 	 0	 1	000	 20	 *)	 20	 	
VA	Brutet	vatten	Österröd	 	 353	 239	 461	 	 461	 	
VA	Stare	inkl	tre	tomter	 	 0	 2	700	 1	719	 	 1	719	 	
VA	Öddö,	Edholmsvägen	 	 0	 900	 132	 *)	 132	 	
Fjärravläsningssystem	VA	 	 479	 240	 0	 *)	 0	 	
VA-projektering	Bogen	 	 700	 0	 39	 *)	 39	 	
Vsh-lokaler	Vattenverk	Std	 	 246	 2	500	 2	926	 *)	 2	926	 	
Fett-	och	oljeavskiljare	 	 0	 250	 70	 *)	 70	 	
Verksamhetssystem	Future	 	 150	 0	 500	 *)	 500	 	
Inköp	av	motorfordon	 	 0	 0	 167	 	 167	 	
summa vatten och Avlopp  14 122 14 656 14 025  18 549 -4 500 -24
AVFALLSHANTERING	 	 	 	 	 	 	
AV	Nybyggnation	personalutrymmen	 	 0	 3	500	 4	458	 *)	 4	458	 	
Utökning	komposteringsområde	 	 82	 0	 0	 *)	 0	 	
Asfaltering	infart	Österröd	 	 300	 0	 300	 	 300	 	
Containers/flak	större	avfall	 	 0	 50	 32	 *)	 32	 	
Införande	av	ID-kortssystem	Österröd	 	 350	 0	 354	 	 354	 	
summa Avfallshantering  732 3 550 5 144  5 144 0 0
s:a Taxefinansierad verksamhet  14 854 18 206 19 169  23 693 -4 500 -24
summa investeringsredovisning  27 310 54 406 38 876  43 814 -4 746 -192
Std	4:16	Ugglan	4	 	 	 	 -59	 	
Björneröd	1:4	 	 	 	 -1	650	 	
Tomt	Skee,	Hjältsgård	6:137	 	 	 	 -256	 	
Strand	1:61	 	 	 	 -611	 	
Strand	1:61,	1:220	 	 	 	 -214	 	
Mällby	1:16	 	 	 	 -132	 	
summa markförsäljningar    -2 922  
summa försäljning av anläggningstillgångar    -2 922  
netto anskaffade/försålda anläggningstillgångar      35 954  
exploatering Tången	 	 	 	 	 	
Fjärrvärmeverk	Tången	 	 0	 	 0	 	 15	648	 	 	15	648
VA	Tången	 	 0	 	 0	 	 6	100	 	 	6	100
Taxefinansierad	verksamhet	Tången	 	 0	 	 0	 	 21	748	 	 	21	748
Gator	och	vägar	Tången	 	 0	 	 0	 	 12	723	 	 	12	723
Skattefinansierad	verksamhet	Tången	 	 0	 	 0	 	 12	723	 	 	12	723
summa Tången  0  0  34 471   34 471
*)	Pågående	projekt

Belopp i tkr
TeKnisK nämnD
Skattefinansierad	verksamhet
Hamnar	 	 	 	 	 	 	
Reparationer	kajer	och	pirer	 	 825	 1	500	 1	961	 *)	 1	961	 	
Sjösättningsramp	Hålkedalen	 	 165	 0	 0	 *)	 0	 	
Utbyte	av	bryggor	 	 338	 400	 367	 *)	 367	 	
Tilläggsplatser	skärgårdsbåtar	n:a	hamnen	 	 0	 1	800	 1	751	 	 1	751	 	
Sjöbodar,	Myren	 	 69	 0	 97	 *)	 97	 	
Förstärkn	sjösättn	kaj	Hålkedalen	 	 94	 0	 0	 *)	 0	 	
Utveckling	av	gästhamnen	 	 314	 0	 49	 *)	 49	 	
Hålkedalen,	infart,	båtramp	mm	 	 3	000	 0	 0	 *)	 0	 	
Trossbrygga,	fender	 	 0	 7	000	 0	 *)	 0	 	
Tryckbank,	färjeläget	 	 0	 3	000	 0	 *)	 0	 	
Sprängning	av	grund	 	 0	 1	000	 833	 	 833	 	
Spolplatta	Hålkedalen	 	 0	 0	 -46	 	 0	 -46	
Infrastruktur	och	allmän	renhållning	 	 	 	 	 	 	
Gatubelysning,	utbyte	stolpar	 	 300	 300	 382	 *)	 382	 	
Rep	av	stödmur	i	Myren	 	 250	 0	 250	 *)	 250	 	
Cykelbana	centrum	 	 0	 600	 0	 	 0	
Tillgänglighetsanpassning	 	 0	 100	 102	 	 102	 	
Räcke	Strömsån,	belysning	mm	 	 415	 0	 9	 *)	 9	 	
Bussuppställning	Uddevallavägen	 	 0	 1	200	 1	200	 	 1	200	 	
GC-väg	Prästäng-Uddevallav	Ringv	 	 0	 800	 0	 *)	 0	 	
GC-väg	vägansl	Prästäng-Drivnäs	 	 563	 2	500	 2	556	 *)	 2	720	 	 -164
Nedläggning	tomrör	 	 0	 500	 40	 	 44	 	 -4
Plankorsning	Ringvägen	 	 0	 0	 19	 	 19	 	
Alaska,	rep	av	stenanläggning	 	 150	 0	 0	 *)	 0	 	
Utredn	Canning	bro,	miljö,	mark	 	 500	 0	 0	 	 0	 	
Rensning	Vättlandsån	 	 154	 0	 0	 *)	 0	 	
Förstärkning	Oskarsplatsen	 	 0	 2	000	 944	 	 944	 	
Förlängning	väg	Skee	 	 0	 500	 46	 *)	 46	 	
Sand-	och	saltspridare	 	 0	 60	 72	 	 72	 	
Åtgärder	i	offentlig	miljö	 	 0	 150	 150	 	 150	 	
Energieff	EkoParken	 	 0	 100	 72	 *)	 72	 	
s:a Teknisk nämnd  7 137 23 510 10 854  11 068 -46 -168
s:a skattefinansierad verksamhet  12 456 36 200 19 707  20 121 -246 -168

*)	Pågående	projekt
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Beredskap för stigande pensionskostnader

Den årliga uppräkningen av den del av pensionsförpliktelsen till de anställda, som inte 
upptagits som en skuld, innebär att vi skjuter kostnaden för framtida pensionsutbetal-
ningar framför oss. Det nuvarande resultatmålet på två procent täcker in en del av de 
stigande kostnaderna, då det finns marginal för en viss sänkning av resultatnivån i fram-
tiden. Därutöver har kommunen avsatt särskilda pensionsmedel för att möta en del av 
utgifterna.  
I tabellen bredvid redovisas balansen mellan kommunens samtliga pensionsförpliktelser 
och pensionsmedel per sista december 2012. Vid årsskiftet motsvarade bokförda fondvär-
det 24,2 procent av totala skuldvärdet, en minskning med 3,5 procentenheter. Det innebär 
att skuldvärdet ökade mer än fondvärdet. Mellanskillnaden har återlånats för andra 
ändamål, främst investeringar i materiella anläggningstillgångar. 
Pensionsmedlens marknadsvärde ökade med 6,6 procent.

För	mer	information	hänvisas	till	den	finansiella	rapporten	för	2012,	se	www.stromstad.se./ekonomi

Pensionsredovisning

ingående balans 2012 33 728 252 585 286 313 54 313  56 255 24 881 25 502 79 194 81 758
Pensionsutbetalningar	 -1	240	 -9	758	 -10	998	 	 	 	 	 	
Övriga	poster	 5	881	 17	492	 23	373
Återförd	nedskrivning	 	 	 	 0	 	 0	 	 0

Försäljning	inom	portföljen	 	 	 	 -2	914	 	 0	 	 -2	914
Köp	inom	portföljen	 	 	 	 817	 	 4	055	 	 4	872
Realisationsvinst	 	 	 	 237	 	 0	 	 237
Realisationsförlust	 	 	 	 0	 	 0	 	 0
Total	värdeförändring	 	 	 	 -1	860	 -1	336	 4	055	 6	702	 2	195	 5	366
	 varav	extrainsättning	 	 	 	 0	 	 	 	 0
	 varav	direktavkastning	 	 	 	 853	 	 631	 	 1	484
	 direktavkastning	%	 	 	 	 1,6%	 	 2,5%	 	 1,9%
	 totalavkastning	%	 	 	 	 	 3,3%	 	 11,1%	 	 6,6%
Utgående	balans	2012	 38	369	 260	318	 335	802	 52	453	 54	919	 28	963	 32	205		 81	390	 87	123
Återlånade	medel*	 	 	 	 	 	 	 	 254	412
summa   335 802     335 802

*)	Återlånade	medel	uttrycker	skillnaden	mellan	totala	pensionsförpliktelser	och	förvaltade	pensionsmedel.

Pensionsförpliktelser

Bokfört
värde

Bokfört
värde

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Marknads-
värde

Marknads-
värde

räntefonder

Avsättning Inom	linjen Tot.	för-
pliktelser

Aktiefonder Tot. pensionsmedel

Pensionsmedel	(som	avsatts	för	framtida	pensioner)
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Kommunstyrelsen

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.

Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnaderna minskade med 3,9 Mkr netto eller 7,8 
procent. Huvudorsaken är skatteväxlingen avseende 
lokaltrafiken med 5,8 Mkr inför år 2012. Undantaget den 
så ökade nettokostnaderna med 1,9 Mkr netto eller 3,8 
procent. Ökningen motsvarar budgeterade kostnadsök-
ningar till bland annat löneökningar och kapitalkostnader.

Budgetavvikelser 

• Politisk verksamhet 
 Revisionen redovisar överskott på 0,3 Mkr tkr tack vare  
 tillfälligt lägre avtalspris 2012. Överförmyndaren visar  
 underskott med 0,3 Mkr, till följd av nytt avtal om köp
 av tjänster. Justering har skett i budget 2013.
 Kommunstyrelsens överskott avser lägre representa-
 tions- och arvodeskostnader.

• Samhällsutveckling
 Infocenters underskott på 0,2 Mkr avser högre
 personalkostnader samt lägre annonsintäkter.
 Lokaltrafikens överskott på 0,1 Mkr avser slutlig
 avräkning från Västtrafik. Översiktsplaneringen visar
 underskott på 0,4 Mkr på grund av högre kostnader för
 köpta tjänster än beräknat för FÖP Nordby-Svinesund.
 Merparten är sanktionerat genom politiskt beslut
 under året.

• Administration
 Förvaltningsövergripande verksamhet redovisar 
 överskott med 0,5 Mkr varav hälften avser kapital-
 kostnader för framskjutna investeringar och 0,1 Mkr   
 avser ej nyttjade medel som disponeras av KS. 
 IT-avdelningen redovisar överskott på 0,8 Mkr varav
 0,3 Mkr avser ej nyttjade medel avsatta för bidrag till
 fiberföreningar samt resterande avser kapitalkostnader
 för framskjutna investeringar. Administrativa avdelnin-
 gen redovisar underskott på 0,1 Mkr främst beroende
 på pensionsavgång. 

Effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsuppdraget 2012, som uppgick till 0,5 
Mkr, fördelades på minskning av 50 procent tjänst i 
växeln, minskning av utredningssekreterartjänsten med 
50 procent samt minskad omkostnadsbudget inom IT. 
Total uppnådd effekt är 0,9 Mkr, vilket har uppnåtts 
efter genomförande av de två sistnämnda åtgärderna, 
0,3 Mkr, samt genom sänkta avskrivningskostnader tack 
vare virtualisering av servrar, 0,6 Mkr. Vad gäller växelns 
bemanning var det inte genomförbart. En minskning har 
skett med 25 procent tjänst från oktober, dock har som-
marvikarier behövts. Lägsta bemanning är två personer 
över året.

Redovisning nämnder och bolag

Kf:s prioriterade mål nämndsmål måluppfyllelse

Boende-öka	antalet	helårsboende

näringsliv-förbättrad	företagsklimat

stadens miljö-förbättrad	tillgänglighet	i	
offentliga	miljöer

Trygghet och hälsa-engagerade	och
medskapande	medborgare

Kommunikationer och infrastruktur
-utveckla	hamndestination	Strömstad

miljö och energi-en	tydlig	miljöprofil

Kultur och fritid-förbättra	förutsättningar	
för	fritidsaktiviteter,	med	särskilda	satsnin-
gar	på	barn	och	ungdom

utbildning-livslångt	lärande

natur-värna	och	utveckla

Klargör	ev	samband	nyproduktion/helårsboende

Färdiga	översiktsplaner	samt	fördjupade	översiktsplaner

Högre	grad	av	kommunalservice	anpassad	till	efterfrågan	hos	
näringsliv	och	enskilda

Ökad	tillgänglighet	i	offentliga	miljöer

Främja	möjligheterna	till	naturupplevelser

Aktivt	verka	för	en	klimatneutral	vardag

Arbeta	med	långsiktig	hållbarhet	i	den	fysiska	planeringen

Delaktiga	medborgare

Planförutsättningar	för	att	prioritera	och	utveckla
hamnanläggningar

Utöka	och	utveckla	barn	och	ungdomars	mötesplatser	i
samarbete	med	unga

Höjd	kompetensnivå	inom	befolkningen

Effektiva	verksamheter

Engagerade	och	motiverade	medarbetare

Belopp i mkr	 Utfall	 Utfall	 Utfall	 Budget	 Avvikelse
Kommunfullmäktige		 0	 2	163	 2	163	 2	129	 -34
Kommunstyrelse	 3	 2	056	 2	053	 2	116	 63
Samhällsutveckling	 2	242	 6	561	 4	319	 4	011	 -308
Förvaltningsövergripande	 0	 3	429	 3	429	 3	933	 504
Administrativ	avdelning	 249	 8	354	 8	105	 8	006	 -99
Personalavdelning	 1	301	 5	648	 4	347	 4	347	 30
Ekonomiavdelning	 213	 6	677	 6	464	 6	423	 -41
Kultur	och	Fritid	 889	 7	436	 6	547	 6	563	 16
Externinformation	 15	 555	 540	 500	 -40
It	och	Växel	 65	 8	584	 8	519	 9	408	 889
Semesterskuld	KS	förv	 0	 -258	 -258	 0	 258
summa 4 977 51 205 46 228 47 466 1 238

Läs	kommunstyrelsens	verksamhetsberättelse	för	2012	i	sin	helhet	på	www.stromstad.se/ks

ekonomi-välskött	kommunal	ekonomi

Personal-motiverade	medarbetare

Uppnått	75-100% Delvis	uppnått	25-75% Ej	uppnått	0-25%

KommunsTyreLsen Intäkter Kostnader Nettokostnader
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Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för att ge Strömstads invånare social omsorg i olika former. 
Verksamheten omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och 
familjeomsorg. Nämnden ansvarar också för mottagande av ensamkommande flykting-
barn och ungdomar, konsumentrådgivning, bostadsanpassning, serveringstillstånd samt 
färdtjänst.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaderna ökade med 11,4 Mkr eller 6 procent. Det 
motsvarar årets ökning av budget med 11,9 Mkr , varav 4,5 
Mkr avsåg flytt av verksamhet, omsorg om funktionsned-
satta samt individ- och familjeomsorg barn och ungdom, 
från barn- och utbildningsnämnden. Undantaget det har 
nettokostnaderna ökat med 7 Mkr netto eller 3,7 procent.

Budgetavvikelser
Nämnden redovisar underskott med 8,2 Mkr. Som tidigare 
redogjorts för i årets prognoser avser merparten av 
underskottet extra personalinsatser inom vård & och 
omsorg. Även individ- och familjeomsorgen redovisar ett 
större underskott avseende institutionsvård för vuxna 
såväl som för barn och unga.

• Förvaltningsövergripande	verksamhet
 Överskottet beror på minskning av tjänster och ett
 restriktivt förhållningssätt när det gäller inköp, beställ-
 ningar, kurser, konferenser med mera. 

• Vård	och	Omsorg	
 Främsta orsaken till underskottet är behov av extra
 bemanning för brukare med stora omvårdnadsbe-
 hov. Vikarier har i ökad utsträckning måst sättas in vid
 ordinarie personals sjukdom och ledighet. Det gäller
 såväl demenssjuka som somatiskt sjuka. Insatserna har
 gjorts för att upprätthålla en god och säker omsorg
 med medicinsk säkerhet för brukarna, men också för
 att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö för person-
 alen. Kostnaden för dessa extra insatser uppgår till
 3,5 Mkr. 

• Individ	och	Familjeomsorg	inklusive	boendestöd
	 och	resursteam 
 Underskotten inom Individ & Familjeomsorg härrör
 från kostnader för köp av institutionsplaceringar
 enligt myndighetsbeslut (SoL, LVU eller LVM), både
 inom verksamhet för barn och unga och inom miss-
 bruksverksamheten för vuxna. Kostnader för köpta 

 platser avseende vuxna uppgår till 1,1 Mkr och för barn
 och unga till 5,2 Mkr. 

• LASS,	LSS	och	Daglig	verksamhet*	
 Verksamheten för personlig assistans fick inför 2012 
 ett tillskott på 2,4 Mkr för att tillgodose ökningen av
 antalet brukare med stora behov. Därigenom har tidig-
 are budgetunderskott reglerats. Utökade behov för
 gymnasieungdomar som studerar vid särgymnasium i
 Dals-Ed har utmynnat i nytt avtal, vilket har lett till
 högre kostnader. 

Strömstad har en hög nettokostnad för utförd assistans 
enligt mätningen Kostnad per Brukare. Det kan delvis 
förklaras av att Försäkringskassan har tagit nya beslut i 
flera ärenden enligt en striktare bedömning än tidigare.

Effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsuppdraget 2012 uppgick till 2,1 Mkr. De vid-
tagna åtgärderna handlade om omfördelning och minsk-
ning av tjänster och de bestående effekterna motsvarar 
kostnadsminskningar på 0,8 Mkr. Utöver det har förvalt-
ningen haft ett restriktivt förhållningssätt avseende inköp 
och utbildning, vilket inte lett till bestående kostnads-
minskningar men har reducerat budgetunderskottet.

Extrabemanningarna inom Vård & Omsorg och LASS 
& LSS* analyseras löpande. Resursöverföring mellan 
olika vård- och omsorgsverksamheter har gjorts för att 
begränsa kostnaderna för extrabemanningar. 

*	Omsorg	om	funktionsnedsatta

Redovisning nämnder och bolag

Läs	nämndens	verksamhetsberättelse	för	2012	i	sin	helhet	på	www.stromstad.se/on

Belopp i Tkr	 Utfall	 Utfall	 Utfall	 Budget	 Avvikelse
Förvaltningsövergripande	verksamhet	 1	652	 11	548	 9	896	 11	315	 1	419
Vård	&	Omsorg
Särskilt	boende	+	korttidsvård	 7	925	 72	989	 65	066	 60	159	 -4	907
Hemtjänst	 1	487	 23	439	 21	953	 20	521	 -1	432
Hemsjukvård	 441	 15	327	 14	886	 14	173	 -713
Rehab	 2	877	 7	239	 4	362	 4	269	 -93
Övergripande	Vård	&	Omsorg	 13	535	 30	808	 17	273	 16	496	 -777
Arbetslivsenheten,	IFO,	LASS	&	LSS*	 	 	 	 	
Arbetslivsenhet	 7	510	 11	038	 3	528	 3	654	 126
IFO	inklusive	boendestöd	och	resursteam	 1	928	 30	871	 28	943	 27	190	 -1	753
Integrationsverksamhet	 9	342	 9	362	 20	 20	 0
LSS,	LASS	och	daglig	verksamhet*	 13	027	 48	221	 35	194	 35	144	 -50
summa 59 724 260 842 201 121 192 941 -8 180

on’s prioriterade mål nämndsmål måluppfyllelse

stadens miljö-förbättrad	tillgänglighet	i	
offentliga	miljöer

Trygghet och hälsa-engagerade	och
medskapande	medborgare

miljö och energi-en	tydlig	miljöprofil

Kultur och fritid-förbättra	förutsättningar	
för	fritidsaktiviteter,	med	särskilda	satsnin-
gar	på	barn	och	ungdom

ekonomi-välskött	kommunal	ekonomi

Personal-motiverade	medarbetare

utbildning-livslångt	lärande

Aktivt	medverka	i	samhällsplaneringen	för	att	göra	offentliga	
lokaler	och	miljöer	samt	bostäder	tillgängliga

Samarbeta	med	andra	aktörer	i	syfte	att	erbjuda	varierat	utbud	
av	fritidsaktiviteter	till	barn,	ungdom	och	äldre

Införa	ett	ekologiskt	perspektiv

Föra	en	aktiv	dialog	med	vårdtagare,	anhöriga,	personal
och	andra	intressenter

Verksamheten	ska	utifrån	en	helhetssyn	på	individen	utföras
med	god	kvalitet,	delaktighet	och	rättssäkerhet

Barnperspektivet	ska	ingå	vid	all	planering	och	handläggning

Aktivt	arbeta	med	inomhusmiljö	vad	gäller	miljö	och	tillsyn

God	budgetsdiciplin

Utveckla	kvalitetsarbetet

Ständiga	effektiviseringar

Erbjuda	nyanlända	en	god	integration

omsorgsnämnDen Intäkter Kostnader Nettokostnader

Uppnått	75-100% Delvis	uppnått	25-75% Ej	uppnått	0-25%
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Redovisning nämnder och bolag

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ansvarar för förskola, annan pedagogisk verksamhet, 
fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasie-
skola, särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildning, resurscentrum,  kommunal musik-
skola, kommunens gemensamma måltid- och städenhet, skolskjutsar samt bibliotek.

Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnaderna ökade med 5,2 Mkr eller 2 procent. Den
planerade ökningen enligt budget var 2,9 mkr netto, efter
flytt av budget 4,5 Mkr för verksamheten, omsorg för 
personer med funktionsnedsättning samt individ- och 
familjeomsorg barn och ungdom, till Omsorgsnämnden. 
Undantaget den förändringen ökade nettokostnaderna 
med 9,7 Mkr eller 3,7 procent, främst föranlett av löne-
kostnadsökningar. 

Inom gymnasieskolan minskade nettokostnaderna med 
2,1 Mkr. Kostnadsminskningar inom de interkommu-
nala mellanhavandena är den främsta orsaken. Lägre 
interkommunala kostnader är en följd av att ett större 
antal strömstadselever än tidigare valt att genomföra 
sin utbildning på Strömstad gymnasium. Nettokostnad-
sökningar till följd av utökad verksamheten finns inom 
särgymnasiet, svenska för invandrare (SFI) samt inom 
förskoleverksamheten

Budgetavvikelser 

• Vuxenutbildningen
 Underskottet beror på stor ökning av elevantalet inom
 SFI-undervisningen.

• Förskoleverksamheten 
 Verksamheten redovisar budgetavvikelse på 2,3 Mkr
 till följd av att tre nya förskoleavdelningar startade
 under hösten 2012.

• Måltidsverksamheten
 Budgetavvikelsen är kopplad till ökade måltids-
 kostnader för bemanning och drift av de nyöppnade
 förskoleavdelningarna. 

• Resurscentrum
 Överskottet är till största delen en följd av att tillfälliga
 vikariat inte kunnat tillsättas. 

• Skolskjutsverksamheten
 Underskottet beror dels på att Tanum från och med
 hösten 2012 inte är med och delfinansierar skolbussen
 mellan Strömstad/Ed, dels på att fler elever än tidigare
 har rätt till skolskjuts utifrån växelvis boende.

• Gymnasiet
 Nettoöverskottet på 1,2 Mkr återfinns inom de inter-
 kommunala mellanhavandena och är ett resultat av att
 fler elever än beräknat valt att utbilda sig på Strömstad
 Gymnasium. 

• Förvaltningsgemensam	verksamhet
 Överskott på grund av att införandet av e-förvaltning
 och IT-administration senarelagts.

Effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsuppdraget 2012, som uppgick till 3 Mkr,
riktades till nämndens tre största kostnadsområden:
personal, lokaler samt övriga kostnader. Inriktningen
inom personal var att sänka nettoårsarbetstiden i första
hand inom fritidshemmen samt gymnasiet, eftersom
kommunen fortfarande uppvisade höga kostnader jäm-
fört med riket. Åtgärderna har genomförts fullt ut på
fritidshemmen och delvis på gymnasiet. 

Utöver detta har förvaltningen också klarat av en 
volymökning inom samtliga verksamheter utan att öka 
antalet årsarbetare. Detta medför även en effektiviser-
ing av nyttjandegraden av lokalytor. Inom lokalområdet 
har även kontrakt med externa hyresvärdar sagts upp till 
förmån för användning av kommunens egna lokaler. Gäl-
lande övriga kostnader har fokus lagts på en ökad grad 
av avtalstrohet. Uppdraget har uppfyllts.

Läs	nämndens	verksamhetsberättelse	för	2012	i	sin	helhet	på	www.stromstad.se/bun

Bun’s prioriterade mål nämndsmål måluppfyllelse

näringsliv-förbättrad	företagsklimat

stadens miljö-förbättrad	tillgänglighet	i	
offentliga	miljöer

Trygghet och hälsa-engagerade	och
medskapande	medborgare

miljö och energi-en	tydlig	miljöprofil

Kultur och fritid-förbättra	förutsättningar	
för	fritidsaktiviteter,	med	särskilda	satsnin-
gar	på	barn	och	ungdom

utbildning-livslångt	lärande

ekonomi-välskött	kommunal	ekonomi

Personal-motiverade	medarbetare

Öka	antalet	företag	som	erbjuder	PRAO	platser	till	eleverna	på
högstadiet

Aktiva	och	engagerade	branschråd	på	gymnasiet

Webbaserad	undervisning/E-service	även	i	grundskolan
ex.	Fronter	och	Skola	24

Arbeta	främjande	och	förebyggande	mot	alla	typer	av	kränkande	
behandling.	Nolltollerans

Fortsatt	utveckling	av	fritidsgården	(Kanal	Ung)	i	syfte	att	få
fler	att	känna	sig	välkomna

Rätt	person	på	rätt	plats

Ständigt	pågående	och	systematiserat	förbättringsarbete

Gemensamma	planeringsdagar	nämnd	och	verksamhet

Skapa	förutsättningar	för	delaktighet,	inflytande	och	personligt
ansvarstagande

Varje	förskola/skola	ska	skapa	sin	egen	miljöprofil

Förskolorna/skolorna	ska	ha	ett	öppet	synsätt,	till	att	föräldrar
är	delaktiga	och	känner	sig	välkomna	i	skolan

Servera	mer	ekologisk	mat

Alla	elever	ska	nå	de	nationella	målen	i	samtliga	ämnen

Fortsätta	utveckla	komvux

Erbjuda	yrkeshögskole-utbildning,	distans-undervisning	
högskolor.	Validering	av	kompetenser

Belopp i Tkr	 Utfall	 Utfall	 Utfall	 Budget	 Avvikelse
Biblioteksverksamhet	 171	 4	579	 4	408	 4	523	 115
Musikskoleverksamhet	 1	048	 4	170	 3	122	 3	078	 -44
Förvaltningsövergripande	verksamhet	 265	 9	327	 9	062	 10	965	 1	903
Särskola/Särvux	 162	 6	994	 6	832	 7	098	 266
Måltider/Städ	 4	247	 37	761	 33	514	 33	318	 -196
Skolskjutsar	 165	 9	050	 8	885	 8	500	 -385
Grundskola/förskoleklass	 2	001	 80	313	 78	312	 78	412	 100
Resurscentrum	 1	074	 20	651	 19	577	 20	140	 563
Gymnasium	 13	560	 55	122	 41	562	 42	724	 1	162
Vuxenutbildningen	 3	646	 9	428	 5	782	 4	967	 -815
Förskoleverksamhet	&	fritidshem	 12	643	 71	217	 58	574	 56	049	 -2	525
summa 38 982 308 612 269 630 269 774 144

BArn- och uTBiLDningsnämnDen Intäkter Kostnader Nettokostnader

Uppnått	75-100% Delvis	uppnått	25-75% Ej	uppnått	0-25%
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Miljö- och byggnämnden

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/kris-
beredskap.

Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnaderna ökade med 1,7 Mkr netto eller 9 pro-
cent. Det motsvarar årets ökning av budget med 1,4 Mkr, 
varav 0,6 Mkr avsåg anpassning till ökande volym larm 
inom räddningstjänsten.  Resten avser löneökningar och 
kapitalkostnader. Intäkterna är 1,3 Mkr högre, varav större 
delen avser intäkter för stora bygglov. Kostnaderna är 3 
Mkr högre än 2011, vilket avser ökade kostnader för lön 
och sociala avgifter med 3,3 Mkr. Främsta orsakerna är 
nyanställningar, vilka delvis finansieras av ökade intäkter, 
visstidsanställning inom bygg, löneökningar samt anställ-
ning av tidigare konsult.

Budgetavvikelser 

•	 Nämnd	och	förvaltningsledning
 Underskottet beror på minskade intäkter för nämndens
 medverkan i planarbete.

•	 Planering,	granskning,	mätning
 Överskottet beror dels på nedsatt arbetstid för
 personal, dels på framskjutna investeringar, vilket ger
 lägre kapitalkostnader. Vi har tillfälligt tagit över, och
 får betalt för, en del av en tjänst som vi vanligtvis
 köper.

•	 Miljö-	och	hälsoskydd	
 Utfallet beror på intäkter för avloppsinventering samt
 på att flera i personalen arbetat deltid.

•	 Räddningstjänsten	
 Avvikelserna beror till största del på ett stort ut-  
 bildningsbehov då det förekommit en del personal-
 omsättning under året. Budgeten för 2012 motsvarade 
 320 räddningsinsatser, utfallet blev 411. 

•	 Byggverksamheten	
 Överskottet beror på högre intäkter, vilka även finansi-
 erat högre personalkostnader än budgeterat.

Effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsuppdraget 2012 uppgick till 0,3 Mkr. 
Åtgärdernas inriktning var att höja kostnadstäcknings-
graden genom ny taxemodell med tydlig kravspecifikation 
på planavdelningen samt ny riskbaserad taxa för hälso-
skydd. Effektiviseringarna har genomförts planenligt. Det 
är svårt att se en tydlig effekt redan 2012, men miljö- och 
hälsa har klarat av att finansiera tidigare brister inom 
tillsynsområdet (hälsoskydd) och samtidigt genomfört ett 
ökat antal tillsyner inom given ram. På plansidan kommer 
fullt genomslag att märkas från och med 2013. Arbetet 
har medfört att verksamheten kan ställa tydligare krav.

Redovisning nämnder och bolag

Läs	nämndens	verksamhetsberättelse	för	2012	i	sin	helhet	på	www.stromstad.se/mbn

mB:s prioriterade mål nämndsmål måluppfyllelse

Boende-öka	antalet	helårsboende

näringsliv-förbättrad	företagsklimat

stadens miljö-förbättrad	tillgänglighet	i	
offentliga	miljöer

Tryghet och hälsa-engagerade	och
medskapande	medborgare

natur-värna	och	utveckla

miljö och energi-en	tydlig	miljöprofil

Kultur och fritid-förbättra	förutsättningar	
för	fritidsaktiviteter,	men	särskilda	satsnin-
gar	på	barn	och	ungdom

utbildning-livslångt	lärande

Alla	nya	detaljplaner	ska	kräva	helårsboende	i	bostäder

Representanter	för	förvaltningen	ska	delta	i	minst	två	
näringslivsträffar/år,	osäkert	om	målet	kommer	att	uppnås

Ökat	samarbete	mellan	MBN	och	TN	när	det	gäller	frågor	om	
genomförande	av	åtgärder	på	allmänplats	i	detaljplaner

Prioritera	utrymmen	för	oskyddade	trafikanter	och	byggnation

Planera	för	ytor	för	lek	och	rekreation	vid	all	detaljplanering

Värna	det	lokala	strandskyddet	-	tillsyn	ska	få	hög	prioritet

Skapa	kontakter	med	skolan,	öppna	för	utbildning,	prao	och	
övrigt	deltagande

Arbeta	för	systematiskt	genomförande	av	handlingsplanen	i	
kommunens	energieffekteringsstrategi

Miljö-	och	byggdagar	ska	ordnas	två	ggr/mandatperiod

Barnperspektivet	ska	inngå	vid	all	planering

Barn	och	ungdommar	ska	ges	möjlighet	till	delaktighet	i	beslut

Belopp i Tkr	 Utfall	 Utfall	 Utfall	 Budget	 Avvikelse
Namnd	och	förvaltningsledning	 10	 2	779	 2	769	 2	567	 -202
Planering,	granskning,	mätning	 2	442	 5	048	 2	606	 2	983	 377
Miljö-	och	hälsoskydd	 3	214	 5	442	 2	228	 2	259	 31
Räddningstjänst	 1	158	 13	445	 12	287	 12	025	 -262
Kommunförsäkring,	befolkningsskydd	 634	 710	 76	 68	 -8
Bygg	 5	113	 5	116	 3	 276	 273
summa 12 571 32 540 19 969 20 178 209

ekonomi-välskött	kommunal	ekonomi

Personal-motiverade	medarbetare

Löpande	uppföljning	samt	utbildning	–	varje	verksamhet	ska	vara	i	
balans.

Höjd	kompetens	och	”vi-tänk”	genom	utbildning	och	samverkan

miLjö- och ByggnämnDen Intäkter Kostnader Nettokostnader

Uppnått 75-100% Delvis uppnått 25-75% Ej uppnått 0-25%
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Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gatu- och väghållning, parker, natur- och 
grönområden, kommunens skogs- och markinnehav, fastigheter som inte förvaltas av 
annan nämnd eller bolag, kommunens hamnverksamhet, Näsinge flygplats samt det 
lokala trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden ansvarar även för de tre taxekollektiven vatten- 
och avloppsförsörjning, avfallsverksamhet samt fjärrvärmeverk.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaderna ökade med 0,6 Mkr eller 8 procent. 
Budgetplaneringen var 0 kr i nettokostnadsökning. Intäk-
terna har ökat med 3,6 Mkr, 7 procent och kostnaderna 
har ökat med 4,2 Mkr, 7 procent, varav 0,9 Mkr avser 
juristkonsultation inom hamnverksamheten, 0,8 Mkr avser 
lönekostnadsökningar, med 5 procent och 0,5 Mkr avser 
ökade kapitalkostnader. Undantaget från kostnader för 
juristkonsultation har nettokostnaderna minskat med 3 
procent.

Budgetavvikelser
•	 Nämnd	och	förvaltning 
 Avsatta medel för oförutsedda händelser har bland
 annat balanserat ökade kostnader för juridiskt stöd i
 samband med uppdraget att förnya avtal för färje-
 trafiken.

•	 Parkeringsverksamheten 
 Verksamheten redovisar underskott med 0,4 Mkr.  
 Förändringen i parkeringstaxan inför 2012 beräknades
 ge ett tillskott med 1Mkr, medan utfallet blev 0,6 Mkr. 
 Intäkterna utföll 0,8 Mkr över budget, vilket utgörs
 av återförd moms efter positivt utfall för överklagan
 till skatteverket,  0,3 Mkr, ökat antal parkeringstillstånd,
 0,3 Mkr, ökade felparkeringsavgifter, 0,2 Mkr, samt
 ökade upplåtelseavgifter, 0,2 Mkr. Parkeringsintäkter
 minskade dock med 0,2 Mkr. Kostnaderna utföll 1,2 Mkr
 över budget till följd av byte av parkeringsautomater.

• Vinterväghållningen
 Verksamheten redovisar överskott tack vare en mild
 vinter.

•	 Allmän	markreserv 
 Överskottet avser främst ökade intäkter från om-
 förhandlade och nytillkomna arrendeavtal, därutöver
 redovisar skogsverksamheten överskott med 0,2 Mkr
 och badplatsunderhållet underskott med samma
 belopp.

•	 Allmän	renhållning
 Överskottet beror på att avräkningar med hamnfören-
 ingarna inte är klara, samt att det har det varit få
 tillbud av skadegörelse under året.

•	 Hamnverksamheten
 Underskottet beror till hälften på lägre färjeintäkter och
 till hälften på kostnader för juridiktjänster.

Effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsuppdraget 2012, som uppgick till 0,4 Mkr, 
genomfördes genom omförhandling av arrendeavtal, 
vilket ger en effekt i form av 0,7 Mkr i ytterligare intäkter 
årligen.

Under våren kunde konstateras risk för underskott i verk-
samheten. En målmedveten återhållsamhet tillsammans 
med en mild vinter och högre intäkter för arrenden för 
att nämna några områden av betydelse, har medverkat 
till att kunna redovisa i stort sett ett nollresultat. Med 
gemensamma krafter, planering samt tydligt ledarskap är 
det möjligt att nå önskade resultat under förutsättning 
att inga stora oplanerade händelser inträffar.

Redovisning nämnder och bolag

Läs	nämndens	verksamhetsberättelse	för	2012	i	sin	helhet	på	www.stromstad.se/tkn

Tn’s prioriterade mål nämndsmål måluppfyllelse

Boende-öka	antalet	helårsboende

näringsliv-förbättrad	företagsklimat

stadens miljö-förbättrad	tillgänglighet	i	
offentliga	miljöer

Trygghet och hälsa-engagerade	och
medskapande	medborgare

Kommunikationer och infrastruktur
-utveckla	hamndestination	Strömstad

miljö och energi-en	tydlig	miljöprofil

natur-värna	och	utveckla

Skapa	kommunala	egngahemstomter

Tillgodose	näringslivets	behov	av	tomtmark

Genom	trygghetsvandringar	identifiera	och	avhjälpa	problem	
och	hinder

En	attraktiv	och	säker	gästhamn

I	dialog	med	intressenterna	i	våra	färje-	och	handelshamnar	
stärka	och	utveckla	hamnanläggningarna

Beakta	barns	och	ungdomsbehov	i	befintliga	och	blivande	
miljöer

Förbättrad	skötsel	av	tätortsnära	skogar

Belopp i Tkr	 Utfall	 Utfall	 Utfall	 Budget	 Avvikelse
Skattefinansierad	verksamhet
Teknisk	nämnd	och	förvaltning	 1	135	 3	149	 2	014	 2	966	 952
Gatuverksamhet	inkl	Näsinge	flygplats	 9	472	 20	914	 11	441	 11	715	 274
Allmän	platsmark	 108	 2	880	 2	772	 2	563	 -209
Sidoordnad	verksamhet	 9	298	 9	207	 -91	 -73	 18
Service	och	inköp	 5	613	 6	859	 1	246	 1	324	 78
Allmän	markreserv	 3	630	 4	771	 1	141	 1	837	 696
Allmän	renhållning	 727	 2	930	 2	203	 2	597	 394
Hamnverksamhet	 24	388	 12	427	 -11	961	 -14	129	 -2	168
summa 54 371 63 137 8 765 8 800 35

ekonomi-välskött	kommunal	ekonomi

Personal-motiverade	medarbetare

Fokus	på	tekniska	nämndens	resultat

Öka	attraktionskraften	som	arbetsgivare

Medarbetare	vars	kompetens	svarar	mot	dagens	och
framtidens	krav

Reducera	utsläppen	av	CO2	från	kommunens	fordonspark

Inom	Ekoparkens	ramar	informera	och	stimulera	till	användan-
det	av	förnyelsebar	energi

Förbättra	möjligheten	att	använda	cykel	som	transportmedel

Miljöanpassning	av	hamnar	och	båtuppställningar

Dialog	med	samhällsföreningar	eller	liknande

TeKnisKA nämnDen Intäkter Kostnader Nettokostnader

Uppnått 75-100% Delvis uppnått 25-75% Ej uppnått 0-25%

Kultur och fritid-förbättra	förutsättningar	
för	fritidsaktiviteter,	med	särskilda	satsnin-
gar	på	barn	och	ungdom
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I. Vatten- och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten ingår i 
Tekniska nämndens förvaltning. Årets resultat 
redovisar underskott med 3,2 mkr som finansi-
eras via uttag ur investeringsfonden. Uttaget är 
0,4 mkr lägre än budgeterat uttag.

Nettokostnadsutveckling

I jämförelse med 2011 redovisas en intäktsökn-
ing med 4,5 procent och kostnadsökning med 
8,4 procent. De ökande kostnaderna hänger 
samman med prisökningar i befintlig verk-
samhet. Kostnaderna för löpande underhåll 
har också ökat under 2012 har sanering av 
ledningar utförts motsvarande 7,7 mkr 1,6 mkr 
högre än 2011

Intäkterna från brukningstaxan har ökat med 
2,3 mkr. Ökningen beror dels på taxehöjning 
med 6 procent, dels på ökat antal abonnenter. 
Intäkter från anslutningsavgifter tillförs re-
sultatet med 10 procent av årets anslutnings-
avgifter. 

Investeringsbehov föreligger på relativt kort 
sikt. Nya miljökrav på reningsverket vid Öster-
röd ställer högre krav på rening och kapacitet. 
Något som medför stora ombyggnadsbehov. 
Tillståndsansökan skickas in till Länsstyrelsen 
under våren 2013. Investeringar beräknas be-
höva påbörjas under 2014 samt pågå under två 
till tre år framåt.

II. Avfall

Avfallsverksamheten ingår i Tekniska nämn-
dens förvaltning. Verksamhetens nettokost-
nader redovisar överskott med 2,6 mkr. Över-

skottet överförs till utjämningsfonden som vid 
årets slut uppgår till 8,1 mkr. Uttag ur fonden 
kommer att ske med cirka 2 mkr för finansier-
ing för del av nya energihuset på Österröd.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhetens intäkter har ökat med 5,9 pro-
cent och kostnaderna med 0,16 procent. Den 
låga kostnadsökningen beror till största delen 
på effekter av genomförda upphandlingar som 
medfört lägre kostnader. Ökningen av intäk-
ter beror på rivning av stora byggnader i en 
oförutsägbar omfattning (bland annat till följd 
av rivning av affärslokaler på Oslovägen). 
Utveckling av avfallsverksamheten sker med 
inriktning på återbruk och minskade av-
fallsmängder. Insamling av matavfall är en 
framtidsfråga. Återvinningsverksamheten 
är konjunkturkänslig eftersom en stor del av 
avfallet säljs till pris som regleras på världs-
marknaden.

III. Fjärrvärme

Fjärrvärmeverksamheten förser Tångenområ-
det med värme och varmvatten.
Verksamheten redovisar ett underskott med 
99 tkr för 2012. Verksamheten har ingått i exp-
loateringsområdet som avslutas i bokslut 2012. 
Utredning pågår kring framtida kostnader och 
intäkter samt översyn av fjärrvärmetaxan

Avgiftsfinansierad verksamhet
Taxekollektiven

Redovisning nämnder och bolag

Fullständig	redovisning	av	kostnader	och	intäkter	i	de	taxefinansierade	verksamheterna	vatten-	och	avlopp,	avfall	och	fjärrvärme:
www.stromstad.se/tn

AvfALLsverKsAmheT	 	 	 2010 2011 2012
ekonomi	
Verksamhetens	intäkter,	tkr	 	 	 23	569	 24	404	 25	845
Verksamhetens	kostnader,	tkr	 	 	 -21	483	 -22	928	 -23	308
	 varav	personalkostnader	(inkl	GS)	 	 	 -3	702	 -3	970	 -4	025

verksamhetens nettokostnad, tkr   2 086 1 476  2 537
Finansiella	intäkter	 	 	 	 89	 99
Budget,	tkr	 	 	 400	 -1	 418
Budgetavvikelse   1 686 1 564 2 218

fjärrvärmeversAmheTen	 	 	 2010 2011 2012
ekonomi	
Verksamhetens	intäkter,	tkr	 	 	 1	539	 953	 1	220
Verksamhetens	kostnader,	tkr	 	 	 -1	578	 -1	945	 -1	319
	 varav	personalkostnader	(inkl	GS)	 	 	 0	 0	 0

verksamhetens nettokostnad, tkr   -40 -992 -99
Budget,	tkr	 	 	 0	 0	 0
Budgetavvikelse   -40 -992 -99

vA-TAxA i norrA BohusLän, 

kostnad	för	“typhus”.	 	 	 2010 2011 2012

Strömstad	 	 	 6	853	 7	264	 8	099
Tanum	 	 	 7	810	 8	515	 9	550
Sotenäs	 	 	 7	140	 7	569	 7	569
Lysekil	 	 	 6	083	 6	700	 7	075
Munkedal	 	 	 7	310	 7	624	 7	863
(Källa	Svenskt	vatten)

vATTen- och AvLoPPsverKsAmheT	 	 	 2010 2011 2012
ekonomi	
Verksamhetens	intäkter,	tkr	 	 	 30	102	 37	293	 38	965
Verksamhetens	kostnader,	tkr	 	 	 -37	651	 -39	399	 -42	706
	 varav	personalkostnader	(inkl	GS)	 	 	 -6	675	 -7	173	-	 -7	200

verksamhetens nettokostnad, tkr   -2 549 -2 106 -3 741
Finansiella	intäkter	 	 	 	 978	 535
Budget,	tkr	 	 	 -2	509	 -1	020	 -3	650
Budgetavvikelse   -5 058 -108 445
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AB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande	Anders	Olsson
VD	Göran	Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads kommun 
helägda bolag. Bolagets uppgift är att främja försörjn-
ing av allmännyttiga hyresbostäder, anpassade service-
bostäder och äldreboenden i Strömstad. Fastighetsförvalt-
ningen bedrivs i egen regi. Förvaltad yta utgör per 31/12 
2012:
• Bostadsyta 96 103 m2, fördelade på 1 474 lägenheter
• Lokalyta 17 162 m2, fördelade på 68 lokaler
• 361 garageplatser
• 371 p-platser
• 180 p-platser med motorvärmare

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

För att säkerställa att alla processer i bolaget sker i enlig-
het med bolagets strategiska mål parallellt med samhällets 
miljömässiga och ekologiska mål, arbetar bolaget med 
utveckling av sitt kvalitets- och miljöledningsarbete.
Bolaget arbetar aktivt med att tillgodose Strömstads efter-
frågan på ett brett utbud av bostäder samt för att stärka 
bolagets ekonomi med ökad soliditet och därigenom nå en 
långsiktigt effektiv och trygg finansiering.

Måluppfyllelse
Bolaget har under året haft samtliga bostäder uthyrda.

Hyresförhandlingar
Förhandlingarna gav bolaget en hyreshöjning om 2,2 pro-
cent från och med 1 januari 2012.

Ränteutveckling
Räntenivåerna har varit låga under året.

Årets resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 827 tkr. 
Bokslutsdispositioner uppgår till 547 tkr och skatt 600 tkr. 
Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 
1 680 tkr.

Vinstdisposition
Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt nedan:
• Tillgängliga vinstmedel 39 324 tkr
• Att till aktieägarna utdela 126 tkr
 (2,52 procent av 5 000 tkr)

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

Marknad
Bolagets fastigheter inrymmer cirka 23 procent av Ströms-
tads hushåll. Andelen hushåll i privata hyresfastigheter 
samt bostadsrätter uppgår till cirka 26 procent och i egna 
villor cirka 51 procent, vilket innebär att bolaget förvaltar 
cirka 47 procent av lägenhetsmarknaden. Under året har 
bolaget haft i det närmaste full beläggning med konstant 
hög efterfrågan.

Årets verksamhet
Verksamhetsåret innehöll fokus på förvaltning och utveck-
ling samt projektering av nya bostäder. Nyproduktion om 
61 lägenheter har färdigställts under våren. Rivning av 16 
bostäder under hösten i Skee har möjliggjort nyproduktion 
av 40 lägenheter som beräknas färdigställas under 2013. 

Utsikter för framtiden
Efterfrågan på bostäder i tätorten och Skee bedöms fort-
farande vara stor, medan efterfrågan utanför tätorterna är 
mer måttlig.

Från januari 2011 gäller en ny lagstiftning som har anpas-
sat svenska hyresmarknaden till reglerna inom EU. Ett 
kommunalt bostadsbolags huvuduppgift är att i allmännyt-
tigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter och främja 
bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska driva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala 
avkastningskrav.

Kommunens bolag

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. Fastighetsför-
valtningen bedrivs i egen regi. Den förvaltade ytan utgör 
per 31/12 2012:
• Skollokaler 42 077 kvm
• Idrotts- och fritidslokaler 6 783 kvm
• Kontorslokaler 5 553 kvm
• Övriga lokaler 7 695 kvm
• Summa 62 108 kvm

Affärsidé

AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i 
huvudsak fastigheter med lokaler för Strömstads Kommuns 
verksamheter. Förvaltningen skall ske i sådan form och 
med en service- och kvalitetsnivå som Strömstads Kom-
mun efterfrågar till en för Strömstads Kommun acceptabel 
hyresnivå.

Mål

De viktigaste målen för bolaget har under året varit att:
• Att aktivt arbeta med och tillgodose kundens behov av
 verksamhetslokaler
• Utveckla bolagets ekonomiska ställning
• Utveckla bolagets kvalitets- och miljöarbete
• Energieffektivisering och konvertering till mer miljö-
 vänliga uppvärmningssystem utan rökgasemission

Måluppfyllelse
Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan 
vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat.

Årets verksamhet

Utöver bolagets löpande fastighetsförvaltning kan följande 
större projekt omnämnas:
• Köp av Strömstads Järnvägsstation (Strömstad 4:27)
• Köp av Biblioteket (Blåmesen 15)
• Ny förskola vid Strömstiernaskolan. 

Hyror

Ingen höjning av lokalhyrorna till Strömstads kommun har 
skett under året.

Ränteutveckling
Räntenivåerna har varit låga under året.

Årets resultat
Bolagets resultat efter skatt uppgår till 40 tkr.

Vinstdisposition
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att vinstm-
edlen disponeras

Tillgängliga vinstmedel om 13 877 tkr föreslås fördelas

• att till aktieägaren utdelas 0 kr
• att i ny räkning överföra 13,877 Mkr

Utsikter för framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning 
känslig för uppkomna vakanser.  Fortsatt höga energipriser 
gör att bolagets fokus på energibesparingar består.

AB Strömstads Badanstalt
Styrelseordförande	Björn-Ole	Adamsson
VD	Michael	Johansson

Allmänt om verksamheten
AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstad kommun 
helägt bolag och har till uppgift att skapa möjligheter till 
bad- och friskvård. Förvaltningen bedrivs till största delen i 
egen regi.

Affärsidé
AB Strömstads Badanstalt ska erbjuda möjligheter till bad 
inom- och utomhus, simundervisning, träning, friskvård, spa 
med mera med den service och kvalitet som efterfrågas.

Mål
De viktigaste målen för bolaget de närmaste åren är:
• Hög tillgänglighet med generösa öppettider
• Ytterligare stärka ekonomin
• Följa med i marknadens utveckling kring friskvårdsutbud
• Öka tillgängligheten för seniorer
• Utveckla varm och kallbadhusets möjligheter
• Att bibehålla nivån med c:a 120.000
 årsbesökare

Måluppfyllelse
Bolaget kan redovisa nytt rekord i antal besökare, 119 
700 personer besökte badhuset under 2012. Bolaget har 
markant förbättrat kvalitén via omfattande renoveringar av 
träningslokalerna sam dam- och herrbastun.  
 

Årets verksamhet     
Bolaget har under året utvecklat och förbättrat alla verk-
samhetsgrenar. Glädjande att nya rekordsiffror uppvisas 
beträffande antalet besök samt antalet medlemmar.

Prisutveckling
Priserna har under året anpassats uppåt i linje med utveck-
lingen på marknaden.

Redovisning Kommunens bolag



53

Ekonomi
Bolagets ekonomi är fortsatt god och försäljningen följer 
upplagda budgetplaner. Årets resultat påvisar dock ett stort 
underskott. Orsaken är den prekära situation som uppstått 
på grund av tvisten med Konkurrensverket.

Årets resultat
År 2012 blev bolagets förlust 273 tkr

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel.
Balanserade medel 1 079 tkr
Årets resultat -273 tkr
  806 tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst-
medlen disponeras så att i ny räkning överföres 806 tkr

Utsikter för framtiden
Bolaget kommer under år 2013 försöka bibehålla kvalitén
och långsamt utveckla alla verksamhetsområden. 
Under de kommande tre åren bedöms ökade driftskostnad-
er för badet, innebära ekonomiska utmaningar för verksam-
heten. Strömstads Badanstalt AB är ansluten till FASTIGO, 
Fastighetsbranschens arbetsgivar-
organisation. 

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 stad-
snät för informationsteknologi.

Affärsidé
Att uppföra och förvalta stadsnät

Årets verksamhet
I maj 2012 blev den första fastigheten ansluten till stad-
snätet. Året har präglats av stora investeringar i byggnation 
av det öppna stadsnätet med en dragning in från E6 via 
Vik och Rossö där en 14 km lång sjökabel har dragits in till 
staden. Under hösten har byggnationen av ett lägenhetsnät 
i AB Strömstadsbyggens ca 1500 lägenheter påbörjats och 
vid årsskiftet är ca 200 kunder anslutna. 
Fem fiberföreningar är under bildande och bolaget har en 
dialog med föreningarna där bolaget samordnar de kom-
munala resurserna och bidrar med projektering så att det 
blir en gemensam utveckling för att erhålla en hög kvalitet 
i näten som kommer att byggas. Bolaget kommer att doku-
mentera nätet för framtida drift och underhåll. Under året 
har ett samarbete med Tekniska förvaltningen och Bygg 
och Miljö förvaltningen startat för att samordna kommunen 
resurser där bolaget bland annat samförlägger grävning-
sarbeten.

Årets resultat
Bolagets resultat år 2012 uppgår till -106,1 tkr.

Vinstdisposition
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras.

Förslag till behandling av samlad förlust
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel.
Ansamlad förlust  -0,9 tkr
Årets resultat -106,1 tkr
Sammanlagd förlust -107,0 tkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att den 
ansamlade förlusten
Ansamlad förlust -107,0 tkr
Att till aktieägaren utdelas     0,0 tkr
Att i ny räkning överföres -107,0 tkr

Utsikter för framtiden
Bolaget är i ett uppbyggnadsskede och kommer att bygga 
fibernät inom hela kommunen. Nätet är i drift i liten skala 
och kommer under 2013 att växa successivt.

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 
parkeringsrörelse med moderbolagets garage- och parker-
ingsplatser.

Affärsidé

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

Årets verksamhet

Bolaget har under året utökat sin verksamhet med ett nytt 
garage i fastigheten Skepparen 10. Bolaget har under år 
2012 haft stor efterfrågan på parkeringsplatser.

Årets resultat

Bolagets resultat efter skatt 2012 uppgår till 0 tkr.

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

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att den
ansamlade förlusten
Ansamlad förlust 1,3 tkr
Att till aktieägaren utdelas 0,0 tkr
Att i ny räkning överföres 1,3 tkr

Utsikter för framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning 
känsligt för uppkomna vakanser. Under 2013 bedöms dock 
risken för vakanser som liten i och med att efterfrågan på 
parkeringsplatser på orten är stor. 

Redovisning Kommunens bolag
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Finansiell analys och redovisning

Strömstad har en jämförelsevis stark fi nansiell ställ-
ning. Den fi nansiella analysen påvisar dock vikten av 
att säkerställa ett bra resultat för att upprätthålla en 
god ekonomisk hushållning även i framtiden. Effek-
tiviseringsarbetet bör fortsätta för att möta stigande 
kostnader i verksamheterna samt för att skapa bered-
skap för framtida utmaningar.

Den fördjupade analysen kompletterar den tidigare redovis-
ningen av kommunfullmäktiges mål om God ekonomisk 
hushållning. Analysen kartlägger och analyserar olika 
aspekter av kommunens fi nansiella resultat och ställning. 
Den blickar också framåt mot framtida utmaningar för 
den kommunala ekonomin. Målsättningen är att identifi era 
potentiella fi nansiella möjligheter och problem. Man kan 
skönja en viss nedåtgående trend för resultatet, vilken 
måste brytas i tid för att undvika att det fi nansiella hand-
lingsutrymmet försvagas

Modell för fi nansiell analys

Den fi nansiella analysen utgår från den så kallade RK-
modellen, en vedertagen analysmodell i många kommuner. 
Modellen belyser fyra grundläggande fi nansiella aspekter: 
det fi nansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, risk-
förhållanden samt kontrollen över den fi nansiella utveck-
lingen.

Till så kallade jämförelsestörande poster räknas intäkter 
från exploatering, realisationsvinster och realisationsför-
luster, medfi nansiering av statlig infrastruktur samt 2012 
års återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från AFA. 
Justerat för dessa poster framträder ett mer rättvisande 
resultat, det underliggande verksamhetsresultatet.  
  
Kommunen uppnådde därmed nätt och jämnt ett positivt 
resultat år 2012, orsaken var främst underskottet inom 
omsorgsnämnden. Även högre kommunövergripande 
personalkostnader än budgeterat har del i förklaringen, 
bland annat kostnader för lönerevision, upplupna löner och 
sociala avgifter. Genomsnittsresultatet uppgår till 2 procent 
även efter justering.

RESULTAT och KAPACITET
Årets resultat och jämförelsestörande poster

Kommunen har anpassat nettokostnaderna efter intäk-
terna, vilket dels visar sig genom att de årliga resultaten 
uppgår till motsvarande 2 procent av skatter och bidrag 
över tiden, dels genom att den genomsnittliga utvecklingen 
av skatter och nettokostnader följs åt.
Jämfört med genomsnittskommunen i landet har Ström-
stad såväl lägre intäkter från skatter och kommunal ut-
jämning som lägre nettokostnader. Att nettokostnaderna 
är lägre beror på väsentligt högre verksamhetsintäkter 
och lägre avskrivningskostnader. Bruttokostnaderna ligger 
något högre.

Ett mer djupgående mått på balansen mellan intäkter och 
kostnader är nettokostnadsandel, som innebär att löpande 
kostnader inklusive fi nansnetto mäts i förhållande till skat-
teintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning. En an-
del under 100 procent innebär att kommunen har en positiv 
balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt 
anses en nettokostnadsandel på 97-98 procent innebära en 
god ekonomisk hushållning, eftersom de fl esta kommuner 
klarar att egenfi nansiera sina nödvändiga investeringar 
vid den nivån. Det underliggande verksamhetsresultatet 
2012 innebar att över 100 procent av skatteintäkterna 
togs i anspråk till löpande verksamhet och avskrivningar. 
Genomsnittligt över tiden klarar Strömstad nivån för en 
god ekonomisk hushållning, vare sig de jämförelsestörande 
posterna räknas in eller inte.

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är bal-
ansen mellan intäkter och kostnader. Skatteintäktsutveck-
lingen speglar den fi nansiella oro som rått i fi nanskrisens 
spår. Det tillfälliga konjunkturstödet 2010 innebar en rejäl 
ökning 2010 och en motsvarande minskning 2011.

Vilken	balans	har	kommunen	
haft	över	sina	intäkter	och	
kostnader	under	året
över	tiden? resuLTAT KAPAciTeT

risK KonTroLLFöreligger	några	risker	
som	kan	påverka	kom-
munens	resultat	och	
kapacitet?

Vilken	kontroll	har	
kommunen	över	den	ekon-
omiska	utvecklingen?

Vilken	kapacitet	har	
kommunen	att	möta	
svårigheter	på	lång	sikt?

		*RK-modellen	har	utvecklats	av	Kommunforskning	i	Västsverige,	KFI.

RK-modellen: Fyra aspekter vid fi nansiell bedömning

	 2009	 2010	 2011	 2012

Årets	resultat	i	Mkr	 11,0	 11,3	 8,2	 12,9
%	av	skatter	och	utjämning	 2,2	 2,1	 1,5	 2,4

Årets	resultat	exkl	jämförelses-
störande	poster	i	Mkr	 9,7	 16,9	 14,4	 1,0
%	av	skatter	och	utjämning	 1,9	 3,2	 2,7	 0,2

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Procent

	 2009	 2010	 2011	 2012

Skatt	och	kommunalutjämning	 1,0	 4,7	 2,4	 1,1
Verksamhetens	nettokostnader	 1,8	 4,9	 2,7	 0,8

Nettokostnadsandel av skatter och utjämning
Procent

	 2009	 2010	 2011	 2012

Verksamhetsintäk./-kostnader,	netto	 94,5	 93,3	 93,6	 96,3
Avskrivningar	 3,9	 4,0	 3,8	 4,1
nettokostnadsandel före
fi nansnetto
och jämförelsestörande poster 98,4 97,3 97,4 100,4
Finansnetto	 -0,3	 -0,5	 -0,1	 -0,6
nettokostnadsandel efter
fi nansnetto 98,1 96,8 97,3 99,8
Jämförelsestörande	poster,	netto	 -0,3	 1,1	 1,2	 -2,2
nettokostnadsandel 97,8 97,9 98,5 97,6
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Finansiell analys och redovisning

I förhållande till kommunens nettokostnader investerar 
kommunen för mellan 7 och 9 procent, vilket är i nivå med 
genomsnittet för kommunerna i länet 2009-2010 och något 
lägre än 2011. 

Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel av invest-
eringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som 
återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett 
värde på 100 procent eller mer innebär att kommunen inte 
behöver ta upp lån. Det långsiktiga finansiella handlings-
utrymmet stärks därmed.

I Strömstad har inte kassaflödet från resultat och avskriv-
ningar kunnat finansiera investeringarna, men en förstärk-
ning skedde 2012. Andra förändringar i balansräkningen 
har balanserat investeringsutgifterna och likvida medel har 
använts. Ännu finns därför inget lånebehov.

Kommunalskatt

Den primärkommunala skattesatsen är ett nyckeltal som 
speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap 
jämfört med andra kommuner, eftersom en låg skattesats 
relativt sett innebär en potential att stärka intäktssidan 
genom att höja skatten. Nivån på skatteuttaget är dock inte 
enbart en finansiell fråga, utan även en ideologisk.
Strömstad höjde skattesatsen med 35 öre år 2010, under 
2012 hade kommunen den 13:e högsta skatten i länet. Jäm-
förs skattesatsen med nivån för övriga kommuner i landet 
hamnar Strömstad på plats 112.

Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga
handlingsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalik-
viditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad 
soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella 
handlingsutrymme har stärkts.

Strömstads kassalikviditet ligger lågt utifrån ett strategiskt 
val att täcka kortsiktiga behov av externa medel med 
kontokredit i stället för att ta upp lån. Normalt eftersträ-
vas ett riktvärde på 100 procent för kassalikviditeten. Men 
lägre nivåer är dock tillfredsställande ur risksynpunkt, då 
skulder till personal utgör en hög andel av de kortfristiga 
skulderna, i Strömstad 22 procent. De förändras inte i 
någon större omfattning under året och utgör därmed 
ingen större belastning på likviditeten. En nivå på över 
60 procent är tillräckligt för att trygga den kortsiktiga 
betalningsberedskapen för kommuner med ett normalt 
likviditetsflöde. 

Att nivån har sjunkit från 2011 beror främst på stora 
utgifter inom exploateringsverksamheten. Den nuvarande 
nivån innebär i stort sett avsaknad av egna likvida medel.

Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella han-
dlingsutrymme. Den visar hur stor del av tillgångarna som 
har finansierats med egna medel. Soliditetsmåttet inklusive 
pensionsförpliktelser, som ligger utanför balansräkningen, 
ger den bästa bilden av kommunens verkliga skuldsättning.

Strömstads soliditetsnivå är högre än för 75 procent av 
Sveriges kommuner. Den har dock sjunkit sedan 2010, 
främst på grund av 2011 års kraftiga ökning av pensions-
förpliktelsen, till följd av sänkt diskonteringsränta, vilket 
drabbade samtliga kommuner. 

Skuldsättningsgraden anger hur stor del av tillgångarna 
som har finansierats med externa medel. Kommunen har 
inga lån och kontokrediten har inte nyttjats på balansda-
gen. Trots det ökar skuldsättningsgraden och det beror på 
att de långfristiga skulderna ökar.

På två år har de långfristiga skulderna ökat från 21 Mkr till 
82 Mkr. Det handlar om fyra olika slag av skulder. Drygt 
hälften består av inbetalda anslutningsavgifter för vatten 
och avlopp, vilka periodiseras för lång tid framåt och som 
ökar successivt. En tredjedel består av inbetalda gatukost-
nadsersättningar, som från 2011 redovisas som skuld på 
motsvarande sätt. Resterande skuld, på cirka 6 procent 
vardera, utgörs dels av avfallshanteringskollektivets invest-
eringsfond, dels av periodiserade investeringsbidrag.

Investeringsverksamheten

	 2009	 2010	 2011	 2012

Investeringsvolym,	Mkr	 42,6	 41,0	 38,2	 38,9
Investeringar	/	nettokostnader,	%	 9	 8	 7	 7
Skattefinansieringsgrad	 72	 79	 75	 91

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
Procent

	 2009	 2010	 2011	 2012

Strömstad	 21,3	 23,7	 20,6	 20,5
Medelvärde	samtliga	kommuner	 1,8	 6,3	 2,8
Medelvärde	turism-/besöksnäring	 2,5	 6,3	 2,3
Medelvärde	10	000-14	999	 -4,0	 0,9	 -2,7

Skuldsättningsgrad
Procent

	 2009	 2010	 2011	 2012

Total	skuldsättningsgrad	 38	 38	 42	 42
-varav	avsättningsgrad	 4	 6	 7	 5
-varav	kortfristig	skuldsättningsgrad	 32	 29	 25	 15
-varav	långfristig	skuldsättningsgrad	 2	 4	 9	 12

RISK och KONTROLL
Kassalikviditet
Procent

	 2009	 2010	 2011	 2012

Kassalikviditet 81 76 83 66
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Finansiell analys och redovisning

Semesterlöneskulden och övriga personalskulder är stän-
digt i fokus. I redovisningen utgör skulder till personal en 
stor del av kortfristiga skulder, men i praktiken ter det sig 
mer som långfristiga skulder, som inte förändras mycket 
mellan åren. Totala skulden ökar i såväl volym som andel 
och förändringen, som redovisas som en kostnad i resul-
taträkningen, uppgick 2012 till 2,4 Mkr.

Semesterlöneskulden i dagar per person uppgår till mindre 
än hälften av de 40 dagar per person som avtalet tillåter 
och risken finns att skulden fortsätter att öka. Även 
med oförändrat antal dagar uppstår en kostnad för årlig 
löneökning.

Av kommunens ansvarsförbindelser på 1,2 miljarder kronor 
utgör borgensförbindelser till de kommunala bolagen 79 
procent.

Strömstad låg under åren 2000-2009 högst bland samtliga 
kommuner i landet vad gäller borgensåtagande i kronor 
per invånare. 2010 hamnade Strömstad näst högst och 2011 
hade ytterligare en kommun med högre belopp passerat 
Strömstad.

Kommunens pensionsåtagande intjänade före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse, men bör i praktiken 
betraktas som en skuld. Förpliktelsen har ökat med 20 Mkr, 
8,6 procent, sedan 2009, helt hänförbart till ökningen mel-
lan 2010 och 2011 efter ny ränteberäkningsgrund till följd 
av det långvarigt låga marknadsränteläget.

Pensionsavsättningen har ökat 13 Mkr, 56 procent, sedan 
2009. Även denna skrevs upp avsevärt mellan 2010 och 
2011 till följd av att diskonteringsräntan sänktes.

Budgetföljsamhet

Följsamhet mot budget är ett mått på kommunens finan-
siella kontroll. Jämfört med budget redovisade kommunen 
ett mindre överskott på 1,4 Mkr. Budgetföljsamheten kan 
även mätas genom att budgetavvikelsen på nettokostnads-
nivå ställs i relation till verksamhetens bruttokostnader. 
Måttet visar på en negativ avvikelse på 0,6 procent. Av-
vikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. Under 2009-
2011 var budgetföljsamheten runt 1 procent plus eller 
minus och förbättrades därmed år 2012. I jämförelse med 
kommunerna i Västra Götaland och Halland är nivåerna 
genomsnittliga.

Som konstaterats tidigare är budgetavvikelsen i själva ver-
ket betydligt högre, efter justering av jämförelsestörande 
poster av engångskaraktär, nämligen minus 10,6 Mkr netto. 

Finansiell riskhantering

Finansiell verksamhet är förknippad med både finansiella  
och operativa risker. Operativa risker avser förlust till följd 
av bland annat bristfälliga interna processer och mänskliga 
fel och de begränsas främst med intern kontroll. 

Kommunens finanspolicy reglerar riskhanteringen inom 
finansverksamheten samt föreskriver att respektive kom-
munalt bolags finanspolicy ska vara anpassad till bolagets 
specifika verksamhet och riskexponering. Rapportering 
från kommun och bolag ska ske till Kommunstyrelsen. 

Inom kommunen hanteras de finansiella riskerna enligt 
finanspolicyn, främst genom avtal med tjänsteleverantörer 
för kapitalförvaltning samt för löpande betalningsförm-
edlingstjänster och koncernkonto. Det senare avtalet 
upphandlades under 2012 och omfattar hela kommunkon-
cernen. Vad gäller de kommunala bolagens riskkontroll sker 
rapportering från Strömstadsbyggen och Strömstadsloka-
ler i samband med årsredovisningen. Rapporten omfattar 
ränteriskhantering samt att finansverksamheten bedrivs i 
enlighet med respektive bolags finanspolicy.

Kortfristiga	skulder	 189	 173	 170	 175
-varav	semesterlöneskuld	 28	 28	 28	 29
-varav	timlöneskuld	mm	 5	 6	 6	 7
-varav	okompenserad	övertid	 2	 2	 2	 2
Total personalskuldsandel, % 18 21 21 2

Skulder till personal, upplupna löner
(inklusive sociala avgifter)

	 2009	 2010	 2011	 2012

Totala	ansvarsförbindelser,	Mkr	 1	154	 1	172	 1	202	 1	244
	-varav	pensionsförpl.	inom	linjen	 240	 233	 253	 260
	-varav	borgensförbindelser	 915	 940	 950	 984
	-varav	borgensförbindelser
		egna	bolag	 914	 939	 949	 984

Ansvarsförbindelser,	kr/inv	 78	241	 79	567	 79	075	 80	043
Strömstad	 29	497	 31	813	 79	075	
Medelvärde	turism-/besöksnäring	 29	497	 31	813	 32	930
Medelvärde	10	000-14	999	invånare	 24	913	 25	757	 26	752
Medelvärde	samtliga	kommuner	 23	610	 24	455	 25	145

Ansvarsförbindelser
Mkr

	 2009	 2010	 2011	 2012

Pensionsåtagande

Avgiftsbestämd	del,
kortfristig	skuld	 16	 18	 19	 19
Förmånsbestämd	del,
långfristig	avsättning	 25	 28	 34	 38
Pensionsförpliktelse	intjänad	före	1998,
ansvarsförbindelse	utanför
balansräkningen	 240	 233	 253	 260
Totalt pensionsåtagande 280 278 305 318

		(inklusive	löneskatt)	Mkr	 2009	 2010	 2011	 2012
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Slutsatser och kommentarer från den fördjupade
analysen

Slutsatserna är att kommunen har:
• balans över intäkter och kostnader över tiden, med res-
 ervation för det jämförelsevis låga underliggande verk-
 samhetsresultatet år 2012. Det är nödvändigt att fortsätta
 med det löpande effektiviseringsarbetet för att möta
 stigande kostnader för vissa verksamheter genom att
 sänka kostnaderna för andra.

• god kapacitet att möta finansiella svårigheter på lång sikt,
 med låg skuldsättningsgrad och jämförelsevis god solid-
 itet. Viktigt är att eftersträva en skattefinansieringsgrad
 av investeringarna på minst 100 procent. A och O för att
 undvika att det finansiella handlingsutrymmet försvagas
 är att säkerställa goda resultat. Ett faktum som möjligen
 minskar handlingsutrymmet är att skattesatsen ligger på
 en relativt hög nivå.

• några få risker som kan påverka kommunens resultat och
 kapacitet, främst på längre sikt. Det krävs riskmedvetenhet
 och förstärkt riskkontroll för att styra verksamheten mer
 effektivt och säkerställa budgetdisciplin. Det uppstartade
 arbetet med intern kontroll är ett bra stöd för ändamålet.
 För att garantera den budgeterade resultatnivån år 2013
 har kommunen avsatt en budgetpost centralt för att möta
 kommande kostnader för den pågående samhällsutveck-
 lingen. Vidare bör kassalikviditeten stärkas något, men
 soliditeten är på tillräckligt hög nivå för att skapa fram-
 förhållning. Vad gäller borgensåtagandet bedöms risken
 för infriande som liten. Bolagen har minimerat sina ränte-
 risker genom en differentierad skuldportfölj som innefattar
 derivatinstrument. Fastigheternas bokförda värde översti-
 ger låneskulden med god marginal. Som tidigare poäng-
 terats är det dock inte tillfredsställande att Strömstad
 ligger nästan högst i landet i detta avseende.

• relativt god kontroll över den ekonomiska utvecklingen i
 stort, men det krävs förbättrad kontroll för att säkerställa
 de budgeterade resultatnivåerna. Budgetföljsamheten i
 nämnderna är god, med några få undantag som ofta beror

 på svårigheter att hantera förändringar i verksamheten
 till följd av volym eller lag. Det gäller främst omsorgsnämn-
 den, som bland  annat brottas med anpassning till ökande
 vårdtyngd. Verksamheter med svårigheter får stort fokus,
 med krav på åtgärder och uppföljning, vilket skärper kon-
 trollen i alla led. Generellt  uppmärksammas resultatupp-
 följning av ekonomi och verksamhet alltmer och anpass-
 ningsbarhet är ett viktigt ledord vid förändringar.

Finansiell profil – för en kompletterande jämförande
analys åren 2009-2011

Strömstad ingår i ett nätverk för finansiella nyckeltalsjäm-
förelser, som drivs av KFI, Kommunforskning i Västsverige. 
Syftet är att analysera var kommunen befinner sig finan-
siellt och hur ekonomin utvecklats under en treårsperiod, 
i relation till övriga 55 kommuner i Västra Götaland och 
Hallands län. Analysen görs utifrån en finansiell profil i form 
av ett spindeldiagram med åtta nyckeltal och fyra finansiella 
perspektiv, som har mycket gemensamt med hörnstenarna i 
RK-analysen.

Resultatet från nyckeltalsjämförelserna visar att Ström-
stads finansiella position har försvagats jämfört med övriga 
kommuner. Under perioden 2009-2011 har kommunen gått 
från en jämn och relativt stark finansiell profil år 2009 till 
en genomsnittlig profil år 2011. Samtliga perspektiv landade 
på en 3:a och även nyckeltalen med undantag för en 4:a och 
en 2:a. Möjliga orsaker till skillnaden i utveckling kan vara de 
snabbt stigande kostnaderna för vård och omsorg samt de 
jämförelsestörande kostnader för större infrastruktursats-
ningar, vilket drog ner resultaten 2010-2011. I en samman-
fattande matris över finansiellt resultat och ställning klassifi-
ceras Strömstad som en kommun med en jämförelsevis stark 
finansiell ställning, med varken starkt eller svagt resultat. 

Läs	mer	om	de	finansiella	profiljämförelserna	i	rapporten	på
www.stromstad.se/kvalitetochjamforelser.
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Belopp i mkr
Verksamhetens	intäkter	 Not	1	 298,9	 331,3	 208,7	 235,6	 185,3
	 varav	jämförelsestörande	poster	 	 0,5	 15,4	 0,5	 15,4	 0,0
Verksamhetens	kostnader	 Not	2	 -744,7	 -781,5	 -720,2	 -749,2	 -692,7
	 varav	jämförelsestörande	poster	 	 -6,7	 -3,4	 -6,7	 -3,4	 0,0
Avskrivningar	 Not	3	 -51,0	 -54,8	 -20,4	 -22,3	 -23,9
Nedskrivning/återförd	nedskrivning	pensionsfond	 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
verksamhetens nettokostnader  -496,9 -505,1 -531,9 -535,9 -531,2
Skatteintäkter	 Not	4	 427,5	 432,1	 427,5	 432,1	 425,6
Komunalekonomisk	utjämning	 Not	5	 112,3	 113,6	 112,3	 113,6	 115,4
Finansiella	intäkter	 Not	6	 7,0	 7,1	 4,2	 4,1	 3,3
Finansiella	kostnader	 Not	7	 -35,3	 -32,5	 -3,9	 -0,9	 -1,6
resultat för extraordinära poster  14,6 15,2 8,2 12,9 11,5
Extraordinära	poster	 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Bokslutsdispositioner	 	 -1,2	 0,2	
Skatt	 	 -1,3	 -0,9	
Årets resultat Not	8 12,1 14,5 8,2 12,9 11,5

Belopp i mkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar 
materiella anläggningstillgångar: Not	10
Mark,	byggnader	o	tekniska	anläggn	 	 1	247,8	 1	386,1	 348,1	 357,9	 0,0
Maskiner	och	inventarier	 	 44,4	 41,9	 36,9	 37,1	 0,0
Pågående	arbeten	 	 122,3	 39,3	 3,3	 13,5	 0,0
summa materiella anläggningstillgångar:  1 414,5 1 467,3 388,3 408,4 402,0
finansiella anläggningstillgångar:
Aktier,	andelar,	bostadsrätter	 Not	11	 0,4	 0,8	 7,6	 7,9	 0,0
Övriga	finansiella	anläggningstillgångar	 	 2,5	 2,4	 1,9	 1,9	 0,0
summa finansiella anläggningstillgångar:  2,9 3,1 9,5 9,8 0,0
summa anläggningstillgångar  1 417,4 1 470,4 397,8 418,3 402,0
omsättningstillgångar
Förråd	 Not	12	 1,8	 1,7	 0,9	 1,0	 1,0
Exploateringsverksamhet	 Not	13	 50,0	 83,0	 50,0	 83,0	 41,4
Kortfristiga	fordringar	 Not	14	 70,0	 86,4	 66,7	 70,5	 48,6
Aktieportfölj	(placerade	pensionsmedel)	 Not	15	 24,9	 28,9	 24,9	 28,9	 94,5
Ränteportfölj	(placerade	pensionsmedel)	 Not	16	 54,3	 52,5	 54,3	 52,5	 0,0
Kassa	och	bank	 Not	17	 93,8	 58,0	 73,9	 44,6	 49,9
summa omsättningstillgångar  294,8 310,4 270,7 280,4 235,5
summa tillgångar  1 712,1 1 780,9 668,5 698,7  637,5

eget kapital, avsättningar och skulder
Eget	kapital		 Not	18	 462,0	 476,8	 389,7	 403,0	 397,7
därav	årets	resultat	 	 12,1	 14,5	 8,2	 12,9	 8,3
Avsättningar
Avsättningar	för	pensioner	och	liknande	förpl	 Not	19	 33,7	 38,4	 33,7	 38,4	 36,7
Avsättning	för	bidrag	statlig	infrastruktur	 Not	19	 13,0	 0,0	 13,0	 0,0	 0,0
Uppskjuten	skatt	 Not	20	 19,1	 19,9	 0,0	 0,0	 0,0
Övriga	avsättningar	 	 0,5	 0,0	 0,5	 0,0	 0,0
summa avsättningar  66,3 58,3 46,7 38,4 36,7
skulder
Långfristiga	skulder	 Not	21	 1	010,7	 1	065,6	 61,5	 81,9	 34,9
Kortfristiga	skulder	 Not	22	 173,2	 180,1	 170,6	 175,4	 168,2
summa skulder  1 183,8 1 245,8 232,1 257,3 203,1
s:a eget kapital, avsättningar och skulder  1 712,1 1 780,9 668,5 698,7 637,5

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser	 Not	23	 252,6	 260,3	 252,6	 260,3	 233,0
Borgensförbindelser	 Not	24	 0,8	 0,8	 949,7	 984,1	 0,0

Soliditet	enligt	balansräkning	 	 27,0%	 26,8%	 58,3%	 57,7%	 62,4%
Soliditet	inkl	samtliga	pensionsförpliktelser	 	 12,2%	 12,2%	 20,5%	 20,4%	 25,8%

  Koncern Kommunen Budget   Koncern Kommunen Budget

2011 2011 20122012 20112011 20122012 20122012

Resultaträkning Balansräkning

Kassaflödesanalys
Belopp i mkr
LöPAnDe verKsAmheT
Årets resultat  12,1 14,5 8,2 12,9 11,5
Skattekostnad	 	 0,7	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Justering	för	avskrivningar	 	 51,0	 54,8	 20,4	 22,3	 23,9
Justering	för	förändring	pensionsavsättning	 	 6,0	 4,6	 6,0	 4,6	 3,0
Justering	för	övriga	ej	likviditetspåverkande	poster	 Not	9	 7,4	 -15,1	 6,2	 -15,0	 0,0
medel fr verksamh före förändr rörelsekap  76,7 58,8 40,2 24,9 38,5
Ökn(-)/minskn(+)	förråd	 	 -0,1	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0
Ökn(-)/minskn(+)	exploateringsverksamhet	 	 6,1	 -33,0	 6,1	 -33,0	 -2,6
Ökn(-)/minskn(+)	kortfristiga	fordringar	 	 -12,5	 -15,6	 -18,0	 -3,8	 0,0
Ökn(+)/minskn(-)	kortfristiga	skulder	 	 -10,3	 6,8	 -11,4	 4,8	 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  59,9 17,1 16,9 -7,2 35,9
invesTeringAr
Inköp	av	materiella	tillgångar	 	 -118,1	 -108,9	 -38,2	 -43,6	 -53,7
Avyttrade	materiella	tillgångar	 	 1,6	 2,9	 0,5	 2,9	 0,0
Inköp	av	finansiella	tillgångar	 	 -31,2	 -5,1	 -22,6	 -5,1	 -11,8
Avyttrade	finansiella	tillgångar	 	 21,1	 3,2	 21,1	 3,2	 7,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -126,7 -107,9 -39,2 -42,7 -58,5
finAnsiering
Utökat	utnyttjande	kontokredit*)	 	 1,6	 0,0	 0,0	 0,0	 13,5
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	 	 37,5	 46,4	 0,0	 0,0	 0,0
Amortering	 	 -20,2	 -11,9	 0,0	 0,0	 0,0
Förändring	övriga	långfristiga	skulder	 	 12,4	 20,5	 12,4	 20,5	 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  31,3 55,0 12,4 20,5 13,5
Årets kassaflöde  -35,5 -35,8 -9,9 -29,3 -9,2
Likvida	medel	vid	årets	början	 	 129,3	 93,8	 83,8	 73,9	 62,3
Likvida	medel	vid	årets	slut	 	 93,8	 58,0	 73,9	 44,6	 49,9
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Försäljningsintäkter	 18,9	 20,0	 7,2	 8,4
Gransknings-	och	tillsynsavgifter	 5,3	 6,1	 5,3	 6,1
Konsumtionsavgifter	 48,5	 52,2	 56,6	 61,1
Parkeringsavgifter	 5,9	 6,8	 5,4	 6,3
Hamnavgifter	 24,2	 23,6	 24,2	 23,6
Daghemsavgifter	 7,8	 8,3	 7,8	 8,3
Äldreomsorgsavgifter	 9,6	 9,4	 9,6	 9,4
Felparkeringsavgifter	 0,7	 0,8	 0,7	 0,8
Statsbidrag	 30,8	 19,6	 30,8	 19,6
Återbetalning	premier	AFA	Försäkring*)	 0,0	 11,7	 0,0	 11,7
Ersättning	från	andra	kommuner	och	landsting	 21,4	 22,6	 21,4	 22,6
Ersättning	från	Försäkringskassan,	personlig	assistent	 10,8	 10,8	 10,8	 10,8
EU-bidrag	 0,3	 1,2	 0,3	 1,2
Hyresintäkter	 103,9	 111,9	 13,6	 14,7
Vinst	försäljning	maskiner	och	inventarier*)	 0,1	 0,0	 0,1	 0,0
Vinst	försäljning	fastigheter*)	 0,4	 1,7	 0,4	 1,7
Vinst	försäljning	värdepapper*)	**)	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Försäljning	exploateringsmark	*)	 0,0	 2,0	 0,0	 1,9
Övriga	intäkter	 10,1	 22,6	 14,4	 27,1
summa 298,9 331,3 208,7 235,6
*)	Räknas	som	jämförelsestörande	post
**)	Omklassificering	till	finansiell	omsättningstillgång	2012,	redovisas	under	not	6	Finansiella	intäkter

FFastigheter	och	anläggningar	 39,7	 43,7	 12,4	 14,3
Maskiner	och	inventarier	 11,3	 11,1	 8,0	 8,0
Nedskrivning	av	anläggn.tillgång	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
summa 51,0 54,8 20,4 22,3

Egna	skatteintäkter	 417,2	 426,6	 417,2	 426,6
Slutavräkning	föregående	år,	korrigering	 8,6	 0,1	 8,6	 0,1
Slutavräkning	innevarande	år,	preliminär		 1,7	 5,4	 1,7	 5,4	
summa 427,5 432,1 427,5 432,1

Inkomstutjämning	 108,3	 117,6	 108,3	 117,6
Kostnadsutjämning	 -34,2	 -35,5	 -34,2	 -35,5
LSS-utjämning	 -4,9	 -8,8	 -4,9	 -8,8
Strukturbidrag	 9,2	 9,4	 9,2	 9,4
Regleringsavgift	 12,1	 5,9	 12,1	 5,9
Tillfälligt	konjunkturstöd	2010	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Kommunal	fastighetsavgift	 21,8	 25,0	 21,8	 25,0
summa 112,3 113,6 112,3 113,6

  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen

2011 2011

2011

2011

not 1 verksamhetens intäkter not 3 Avskrivningar och nedskrivningar

not 4 skatteintäkter

not 5 generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift

2012 2012

2012

2012

2011 2011

2011

2011

2012

Löner	och	sociala	avgifter,	exklusive	avtalspension	 432,9	 470,3	 411,8	 446,5
Avtalspension;	avsättning	förmånsbestämd	ålderspension	 2,5	 4,2	 2,5	 4,2
Avtalspension;	utbetalning	avgiftsbestämd	ålderspension	 19,5	 22,4	 18,2	 21,0
Personalsociala	avgifter	 7,8	 5,3	 7,8	 5,3
Arvode	förtroendevalda	 4,0	 4,0	 4,0	 4,0
Pensionsutbetalningar	till	pensionärer	 11,3	 9,6	 11,3	 9,6
Lokalhyror	 0,4	 1,0	 72,2	 73,8
Övriga	lokalkostnader	 82,2	 88,0	 10,8	 9,0
Hyra	och	leasing	av	anläggningstillgångar	 6,4	 5,9	 6,4	 5,9
Transfereringar	och	bidrag	 25,0	 18,3	 25,0	 18,3
Köp	av	verksamhet	 63,0	 66,3	 63,0	 66,3
Konsulttjänster	 5,0	 8,1	 5,9	 9,5
Diverse	främmande	tjänster	 11,5	 10,5	 11,5	 10,5
Tele-	och	datakommunikation,	porto	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8
Transporter	 6,6	 7,0	 6,6	 7,0
Hotell-	och	resekostnader	 1,7	 2,0	 1,7	 2,0
Material	 42,9	 40,9	 42,9	 40,9
Bidrag	statlig	infrastruktur*)	 6,0	 2,9	 6,0	 2,9
Förlust	försäljning	värdepapper*)	 0,7	 0,0	 0,7	 0,0
Inköp	exploateringsmark	*)	 0,0	 0,5	 0,0	 0,5
Övriga	kostnader	 12,6	 11,6	 9,2	 9,3
summa 744,7 781,5 720,2 749,2
*)	Räknas	som	jämförelsestörande	post

2011

2011

2011

2010

not 2 verksamhetens kostnader

not 6 finansiella intäkter

specifikation av leasingkostnader samt hyreskostnader

Förfall	inom	1	år

Förfall	senare	än	5	år

Förfall	mellan	1år	och	5	år

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Utdelning	på	aktier	och	andelar	 0,0	 0,0	 0,2	 0,2
Utdelning	värdepapper	 1,7	 1,5	 1,7	 1,5
Räntebidrag	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0
Räntor	på	likvida	medel	 3,1	 3,3	 0,2	 0,2
Övriga	finansiella	intäkter	 2,0	 2,0	 2,0	 2,0
Vinst,	försäljning	av	finansiell	omsättningstillgång	*)	 0,0	 0,2	 0,0	 0,2
summa 7,0 7,1 4,2 4,1
*)	Räknas	som	jämförelsestörande	post

Leasingavtal	transportmedel	 3,2	 2,8	 5,3	 2,8
Leasingavtal	maskiner	och	inventarier	 0,8	 2,5	 0,0	 0,0
Lokalhyror	 60,7	 62,7	 44,7	 21,3

Leasingavtal	transportmedel	 0,0	 0,0
Leasingavtal	maskiner	och	inventarier	 0,0	 0,0
Lokalhyror	 0,0	 0,0

Noter
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MARK	OCH	MARKANLÄGGNINGAR
Ingående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 84,9	 88,8	 24,8	 25,7
Nyanskaffningar	eller	överfört	från	pågående	arbeten	 4,0	 1,3	 1,0	 0,0
Försäljning	och	utrangering	 -0,1	 -1,4	 -0,1	 -1,4
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 88,8	 88,7	 25,7	 24,4
Ingående	ackumulerade	avskrivningar	 -8,4	 -9,4	 -1,1	 -1,2
Återförs	ackumulerade	avskrivningar	på	försäljn/utr	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Årets	avskrivningar	 -1,0	 -1,0	 -0,1	 -0,1
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -9,4	 -10,3	 -1,2	 -1,3
mArK o mArKAnLäggn utgående bokfört värde 79,5 78,4 24,5 23,0

BYGGNADER	OCH	TEKN	ANLÄGGNINGAR
Ingående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 1	585,4	 1	720,0	 379,7	 492,1
Nyanskaffningar	eller	överfört	från	pågående	arbeten	 132,1	 175,7	 112,4	 20,5
Försäljning	och	utrangering	 -1,1	 0,0	 0,0	 0,0
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 1	716,4	 1	895,7	 492,1	 512,6
Ingående	ackumulerade	avskrivningar	 -492,3	 -517,7	 -139,1	 -164,4
Återförs	ackumulerade	avskrivningar	på	försäljn/utr	 -42,3	 -28,7	 0,0	 0,0
Årets	avskrivningar	 -51,7	 -41,6	 -25,3	 -13,4
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -543,9	 -588,0	 -164,4	 -177,8
Byggn o TeKn AnL utgående bokfört värde 1 172,5 1 307,7 327,8 334,8

MASKINER		OCH	INVENTARIER	 	 	 	
Ingående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 210,2	 220,8	 187,8	 195,1
Nyanskaffningar	eller	överfört	från	pågående	arbeten	 12,5	 9,5	 8,2	 9,0
Försäljning	och	utrangering	 -1,9	 0,0	 -0,9	 0,0
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 220,8	 230,3	 195,1	 204,1
Ingående	ackumulerade	avskrivningar	 -166,3	 -176,4	 -150,5	 -158,2
Återförs	ackumulerade	avskrivningar	på	försäljn/utr	 1,9	 0,0	 0,9	 0,0
Årets	avskrivningar	 -12,0	 -11,9	 -8,7	 -8,8
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -176,4	 -188,3	 -158,2	 -167,0
mAsK o inv utgående bokfört värde 44,4 41,9 36,9 37,1

PÅgÅenDe ArBeTen    
Ingående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 115,3	 122,1	 44,0	 3,1
Nyanskaffningar	under	året	 112,4	 128,8	 34,5	 78,3
Överfört	till	byggnader,	markanläggningar,	inventarier	 -105,7	 -211,6	 -75,4	 -67,9
PÅGÅENDE	ARBETEN	Utgående	bokfört	värde	 122,1	 39,3	 3,1	 13,5
summa 1 418,5 1 467,2 388,3 408,4

Räntekostnader	och	liknande	poster	 31,5	 31,7	 0,1	 0,1
Ränta	på	exploateringsprojekt	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Bankkostnader	 0,3	 0,3	 0,3	 0,3
Ränta	på	intjänade	pensionsförmåner	 3,5	 0,5	 3,5	 0,5
Övriga	finansiella	kostnader	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
summa 35,3 32,5 3,9 0,9

Avstämning	av	balanskravet:	 	 	 	
Årets	resultat	enligt	resultaträkningen	 	 	 8,2	 12,9
Avgår:	samtliga	realisationsvinster	 	 	 -0,5	 -2,0
Årets balanskravresultat   7,7 10,9

  Koncernen Kommunen  Koncernen Kommunen

20112011

2011

not 10 materiella anläggningstillgångarnot 7 finansiella kostnader

not 8 Årets resultat

20122012

2012

20112011

2011

2012

2011not 9 justering övr, ej likviditetspåverkande poster 2012 2011

2012

2012

2012

Justering	för	nedskrivning/återförd	nedskrivning	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Justering	för	realisationsvinst/-förlust	 0,2	 -2,0	 0,2	 -2,0
Justering	för	avsättning	bidrag	statlig	infrastruktur	 6,0	 -13,0	 6,0	 -13,0
Justering	för	bokslutsdisposition	 1,2	 -0,2	 0,0	 0,0
summa 7,4 -15,1 6,2 -15,0

Noter
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Noter

AKTIER:
AB	Strömstads	Badanstalt	 0,0	 0,0	 0,2	 0,2
AB	Strömstadsbyggen	 0,0	 0,0	 5,0	 5,0
AB	Strömstadslokaler	 0,0	 0,0	 2,0	 2,0
AB	Strömstadsgaragen		 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
AB	Strömstanet	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
ANdELAR:	 	 	 	
Kommuninvest	ekonomisk	förening	 0,4	 0,8	 0,4	 0,7
Förlagslån	Kommuninvest	 1,9	 1,9	 1,9	 1,9
Långfristiga	fordringar	 0,6	 0,5	 0,0	 0,0
summa 2,9 3,1 9,5 9,8

  Koncernen Kommunen

2011not 11 Aktier, adelar, bostadsrätter 2012 2011 2012

Förrådslagt	material	 0,9	 1,0	 0,9	 1,0
Bränslelager	 0,8	 0,7	 0,0	 0,0
summa 1,8 1,7 0,9 1,0

2011not 12 förråd 2012 2011 2012

Exploatering	Myren													 0,1	 0,1	 0,1	 0,1
Expl.	Stare	-	3	tomter									 4,4	 6,1	 4,4	 6,1
Expl.EDP	Oslov,kommunens	andel	 3,2	 16,9	 3,2	 16,9
Exploatering	Canningområdet				 0,9	 1,8	 0,9	 1,8
Exploatering	Mällbyhöjd								 0,2	 2,3	 0,2	 2,3
Exploatering	Kebal-området											 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Exploatering	Mellby												 4,1	 2,1	 4,1	 2,1
Exploatering	Norrkärr	1:50					 2,0	 1,8	 2,0	 1,8
Exploatering	Torskholmen		 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Exploatering	Tången												 1,6	 0,0	 1,6	 0,0
Exploatering	Skee-C/Triangeln		 3,4	 3,7	 3,4	 3,7
Exploatering	Erlandseröd							 -2,1	 0,0	 -2,1	 0,0
Exploatering	DP	Hålkedalen	ham	 2,2	 2,3	 2,2	 2,3
Exploatering	Bastekärr	1:18				 0,0	 0,2	 0,0	 0,2
Expl	Bojar/Grandalen											 0,4	 0,5	 0,4	 0,5
Exploatering	Monelid/Seläter			 0,9	 0,9	 0,9	 0,9
Expl.Skee	syd	DP/Bastekärr1:18	 27,9	 43,2	 27,9	 43,2
Expl	Hjältsgård	6:1,	villatomt	 0,5	 0,7	 0,5	 0,7
Exploatering	Laholmen										 0,4	 0,4	 0,4	 0,4
summa 50,0 83,0 50,0 83,0

2011not 13 exploateringsverksamhet 2012 2011 2012

Konsumtionsavgifter	 0,7	 1,2	 0,7	 1,2
Barnomsorgsavgifter	 0,3	 0,4	 0,3	 0,4
Äldreomsorgsavgifter	 0,5	 0,7	 0,5	 0,7
Fakturering	övrig	 13,3	 19,2	 12,8	 15,8
Momsfordran	 5,3	 6,9	 5,3	 6,9
Fordringar	på	staten	 27,4	 30,4	 27,4	 30,4
Projektmedel	 1,8	 2,7	 1,8	 2,7
Förutbetalda	hyror	januari	 0,0	 0,0	 4,6	 4,6
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter,	övrigt	 17,4	 20,8	 12,1	 5,8
Resultatfond	Fjärrvärme	 0,0	 0,1	 0,0	 0,1
Övrigt	 3,2	 3,8	 1,2	 1,8
summa 70,0 86,4 66,7 70,5

  Koncernen Kommunen

2011not 14 Kortfristiga fordringar 2012 2011 2012

Ingående	ackumulerade	anskaffningsvärde	 25,2	 24,9	 25,2	 24,9
Nyanskaffning	 4,9	 4,1	 4,9	 4,1
Försäljning	 -5,2	 0,0	 -5,2	 0,0
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärde	 24,9	 28,9	 24,9	 28,9
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 24,9 28,9 24,9 28,9

2011not 15 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel) 2012 2011 2012

Ingående	ackumulerade	anskaffningsvärde	 52,4	 54,3	 52,4	 54,3
Nyanskaffning	 17,8	 1,1	 17,8	 1,1
Försäljning	 -15,9	 -2,9	 -15,9	 -2,9
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärde	 54,3	 52,5	 54,3	 52,5
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 54,3 52,5 54,3 52,5

2011not 16 ränteportfölj (placerade pensionsmedel) 2012 2011 2012

Kassa	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0
Bank	 90,6	 40,7	 70,9	 40,2
	 varav	AB	Strömstadsbyggen,	del	i	koncernkonto	 	 	 11,8	 24,4
	 varav	AB	Strömstadslokaler,	del	i	koncernkonto	 	 	 24,2	 12,9
	 varav	AB	Strömstads	Badanstalt,	del	i	koncernkonto	 	 	 1,7	 0,3
	 varav	AB	Strömstadsgaragen,	del	i	koncernkonto	 	 	 0,0	 0,1
	 varav	AB	StrömstaNet,	del	i	koncernkonto	 	 	 7,8	 1,4
	 varav	öronmärkt	för	strategiska	åtgärder	 	 	 1,9	 5,0
	 varav	öronmärkt	för	investeringsfond	 	 	 2,0	 4,0
Plusgiro	 3,1	 17,3	 3,0	 4,3
summa 93,8 58,0 73,9 44,6

2011not 17 Kassa och bank 2012 2011 2012
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AB	Strömstadsbyggen	koncern	 11,0	 11,3
AB	Strömstadslokaler	 8,5	 8,6
AB	Strömstads	Badanstalt	 0,2	 0,0
summa 19,3 19,9

  Koncernen Kommunen

not 20 uppskjuten skatt

Noter

Pensionsskuld	01-01	 22,3	 27,1	 22,3	 27,1
Ränte-	och	basbeloppsuppräkning	 3,5	 0,4	 3,5	 0,4
Årets	förändring	 2,3	 4,4	 2,3	 4,4
Utbetalningar	 -1,0	 -1,0	 -1,0	 -1,0
Löneskatt	på	pensionsförpliktelser	 6,6	 7,5	 6,6	 7,5
Pensionsskuld 12-31 33,7 38,4 33,7 38,4

Redovisat	värde	årets	början	bidrag	statlig	infrastruktur*)	 7,0	 13,0	 7,0	 13,0
Årets	avsättning	 6,0	 0,0	 6,0	 0,0
Rekvisitioner	betalda	till	Trafikverket	under	året	 0,0	 -13,0	 0,0	 -13,0
Avsättning bidrag statlig infrastruktur 13,0 0,0 13,0 0,0
*)	Ny	järnvägsbro	över	Trädgårdsgatan

not 19 Avsättningar

Skulder	till	kreditinstitut	 949,2	 983,7	 0,0	 0,0
Utnyttjad	kontokredit	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Förutbetalda	anslutningsavgifter	VA-kollektivet	 41,8	 46,0	 41,8	 46,0
Förutbetalda	gatukostnadsersättningar	 14,9	 26,4	 14,9	 26,4
Förutbetalda	investeringsbidrag	 0,0	 4,7	 0,0	 4,7
Investeringsfond	Avfall	 4,8	 4,8	 4,8	 4,8
summa 1 010,7 1 065,6 61,5 81,9

2011not 21 Långfristiga skulder 2012 2011 2012

Ingående	eget	kapital	enl.	fastställd	balansräkning	 444,5	 462,0	 376,2	 389,7
Byte	av	redovisningsprincip	avs.taxekollektivens	ackumulerade	resultat	*	 	 	 	 	
	 justering	resultatfond	VA	 -6,3	 0,0	 -6,3	 0,0	
	 justering	resultat-	och	investeringsfond	Avfall	 -4,3	 0,0	 -4,3	 0,0
		 justering	resultatfond	Fjärrvärme	 0,2	 0,0	 0,2	 0,0
Byte	av	redovisningsprincip	avs.	exploatering	**	 	 	 	 	
	 avslut	Erlandseröd	 0,1	 0,0	 0,1	 0,0
	 avslut	Tången	exkl.fjärrvärmeverk	 23,8	 0,0	 23,8	 0,0
	 retroaktiv	särredovisning	fjärrvärmeverk	 -8,2	 0,0	 -8,2	 0,0
Emission	Kommuninvest	 0,0	 0,3	 0,0	 0,3
Årets	resultat	enligt	resultaträkning	 12,1	 14,5	 8,2	 12,9
summa 462,0 476,8 389,7 403,0

Specificering	av	eget	kapital	 	 	 	 	
Anläggningskapital	 377,0	 366,4	 306,6	 297,9
Rörelsekapital	 85,0	 110,4	 83,6	 105,6
	 varav	pensionsfond	 79,2	 81,4	 79,2	 81,4
	 varav	öronmärkt	för	strategiska	åtgärder***	 1,9	 5,0	 1,9	 5,0
	 varav	öronmärkt	för	investeringsfond****	 2,0	 4,0	 2,0	 4,0
summa 462,0 476,8 389,7 403,0

*	 VA	och	avfallkollektivens	ingående	eget	kapital	har	överförts	till	kort	respektive	långfristiga	skulder.
	 Underskottet	i	fjärrvärmeverkets	ingående
	 kapital	har	täckts	i	samband	med	slutredovisning	av	exploateringsprojekt	Tången.
**		 Slutredovisning	av	exploateringsprojekt	där	redovisningen	inte	har	följt	nu	gällande	principer	för	exploateringsredovisning.
***			Ingående	balans	(1,9	Mkr)	har	tillförts	årets	markförsäljning	(3,1	Mkr)	
****	Avser	framtida	investeringar

  Koncernen Kommunen

not 18 eget kapital 2011 2012 2011 2012

2011 2012 2011 2012

2011 2012 2011 2012

Pensionsförpliktelse	01-01	 187,2	 203,3	 187,2	 203,3
Ränte-	och	basbeloppsuppräkning	 20,2	 8,3	 20,2	 8,3
Årets	förändring	 3,9	 6,0	 3,9	 6,0
Utbetalningar	 -8,0	 -8,1	 -8,0	 -8,1
Löneskatt	på	pensionsförpliktelser	 49,3	 50,8	 49,3	 50,8
Pensionsförpliktelse 12-31 252,6 260,3 252,6 260,3

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	274	kommuner	som	per	2012-12-31	var	medlemmar	i	Kommuninvest	har	ingått	likalydande	borgensförbindelser.	Mellan	samtliga	medlem-
mar	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	2012-12-31	uppgick	Kommuninvest	Sverige	AB:s	totala	förpliktelser	till	268	008	533	162	kronor	och	totala	tillgångar	till	272	786	307	725	kronor.	Kommunens	
andel	av	de	totala	förpliktelserna	uppgick	till	892	327	354	kronor	och	andelen	av	de	totala	tillgångarna	uppgick	till	913	584	682	kronor

not 23 Pensionsförpliktelser 2011 2012 2011 2012

Leverantörsskulder	 49,2	 48,7	 31,1	 30,3
Semesterlöneskuld,	upplupna	löner,	exkl	sociala	avgifter	 27,3	 37,1	 25,9	 35,2
Upplupna	kostnader	avgiftsbestämd	ålderspension	 15,0	 15,5	 15,0	 15,5
Upplupna	sociala	avgifter	 14,8	 15,6	 13,9	 14,6
Skattekontoavräkning	 18,5	 21,9	 14,9	 18,5
Upplupna	skattekostnader,	förutbetalda	skatteintäkter	 0,9	 0,5	 0,1	 0,0
Projektbidrag	 11,1	 10,7	 11,1	 10,7
Flyktingverksamhet	periodisering	 0,4	 0,9	 0,4	 0,9
Strömstadsbyggen,	del	i	koncernkonto	 0,0	 0,0	 11,8	 24,3
Strömstadslokaler,	del	i	koncernkonto	 0,0	 0,0	 24,2	 12,9
Strömstads	Badanstalt,	del	i	koncernkonto	 0,0	 0,0	 1,7	 0,3
Strömstanet,	del	i	koncernkonto	 0,0	 0,0	 7,8	 1,4
Strömstadsgaragen	del	i	koncernkonto	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1
Förutbetalda	intäkter,	övrigt	 3,3	 -0,9	 0,1	 0,1
Upplupna	kostnader,	övrigt	 19,5	 20,2	 3,9	 4,1
Resultatfond	taxekollektiven	 6,3	 5,7	 6,3	 5,7
Övrigt	 6,8	 4,3	 2,5	 0,8
summa 173,2 180,2 170,6 175,4

2011not 22 Kortfristiga skulder 2012 2011 2012

Borgen	AB	Strömstadsbyggen	AB	 0,0	 0,0	 676,2	 710,7
Borgen	AB	Strömstadslokaler	AB	 0,0	 0,0	 273,0	 273,0
Kommunalt	förlustansvar	för	egnahem	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2
Övriga	borgensförbindelser	 0,6	 0,6	 0,2	 0,2
summa 0,8 0,8 949,7 984,1

not 24 ställda panter och borgensförbindelser 2011 2012 2011 2012
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Redovisningsmodell & redovisningsprinciper

Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa re-
dovisningen. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt 
en kassaflödesanalys. För kommunens interna redovisning 
tillkommer även driftredovisning och investeringsredovis-
ning. Årsredovisningen ska även innehålla en sammanställd 
redovisning (koncernredovisning). Denna utgör en samman-
ställning av kommunens resultat- och balansräkningar med 
de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 

Modellens delar och samband
Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet 
på tre nivåer; verksamhetens nettokostnader, som redov-
isar resultatet av den egentliga verksamheten; resultat 
före extraordinära poster, som redovisar resultatet av den 
löpande verksamheten; samt årets resultat som inkluderar 
även extraordinära intäkter och kostnader. Årets resultat 
utvisar förändringen av det egna kapitalet. Årets resultat 
innefattar hela den kommunala förvaltningen. Vid resulta-
tanalyser särredovisas ofta skattefinansierad verksamhet 
från taxekollektivens respektive verksamheter, då dessa har 
helt skilda finansiering. 

Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen vid 
en viss tidpunkt. Balansräkningen visar värdet av kom-
munens tillgångar och hur dessa tillgångar har finansierats, 
externt med skulder och internt med eget kapital. Tillgån-
garna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstill-
gångar. Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga 
skulder. Kortfristiga skulder är de som förfaller inom ett år. 
Avsättningar är skulder, som till sin storlek och förfallotid är 
okända och därmed osäkra. Pensionsskulden betraktas som 
avsättning. Skillnaden mellan tillgångar och summan av 
avsättningar och skulder utgör det egna kapitalet, kommun-
ens förmögenhet.

Kassaflödesanalysen ger upplysning om kassaflöde från 
löpande verksamhet, investeringar och från finansiering. 
Ett positivt saldo på kassaflödet innebär en förstärkning av 
likviditeten. Kassaflödets saldo slutar med årets förändring 
av likvida medel.

Driftsredovisningen  visar de enskilda verksamhetsom-
rådenas budgeterade anslag och redovisade intäkter och 
kostnader.

Investeringsredovisningen är en beskrivning av kommun-
ens investeringsverksamhet under året. Investeringsre-
dovisningen är specificerad dels på respektive nämnd dels 
på enskilda projekt.

Övergripande redovisningsprinciper
I den löpande redovisningen och vid upprättande av 
årsredovisningen följs ett antal övergripande redovisn-
ingsprinciper, vilka skapar ett normverk som styr innehål-
let i redovisningsrapporterna. Principerna som tillämpas 
innebär att en återhållsam bild av kommunens ekonomi 
redovisas, i enlighet med god redovisningssed. Analysen 
av den finansiella utvecklingen och ställningen baseras på 
antagandet att dessa principer har följts.

PRINcIPeN	OM	PåGåeNDe	VeRKSAMHeT – Denna princip 
har stor betydelse för redovisningen, främst vad gäller till-
gångsvärderingen och det sätt på vilket tillgångar redovisn-
ingstekniskt anses förbrukas. Här kommer förväntningar på 
framtiden in.

PRINcIPeN	OM	öPPeNHeT – Öppenhetsprincipen handlar 
dels om myndigheters offentlighetsprincip, dels om ett 
förhållningssätt där största möjliga öppenhet alltid efter-
strävas.

FöRSIKTIGHeTSPRINcIPeN – Försiktighetsprincipen 
innebär att värdering av redovisningsposter ska göras på 
ett sådant sätt att resultatet under inga omständigheter 
överskattas utan hellre underskattas.

KONGRueNSPRINcIPeN – Kongruensprincipen innebär att 
konsekventa mätprinciper ska tillämpas över tid.

MATcHNINGSPRINcIPeN – Matchningsprincipen innebär 
att värderingen av tillgångar och skulder sker på ett sådant 
sätt att intäkter och kostnader som hör samman redovisas 
under samma redovisningsperiod.

VäSeNTLIGHeTSPRINcIPeN – Väsentlighetsprincipen kan 
medföra avsteg från matchningsprincipen i och med att 
endast väsentliga redovisningsposter behöver periodiseras.

Kommunal redovisningslag
Kommunen ska enligt den kommunala redovisningslagen 
följa god redovisningssed. Lagen reglerar vilka delar som 
ska ingå i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen ska 
ge en översikt över utvecklingen. Den ska även redogöra 
för de förhållanden som är viktiga för bedömningen av 
ekonomin. Här ska förhållanden som är kända fram till dess 
årsredovisningen upprättats redovisas.
I 2012 års bokföring och bokslut tillämpas i allt väsentligt 
den kommunala redovisningslagens bestämmelser samt 
gällande rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Avsteg från rekommendation har skett 
avseende slutredovisning av två gamla exploateringsom-
råden. Områdena är avslutade 2011, och på grund av att 
exploateringsredovisningen inte hade anpassats till gäl-
lande redovisningsprinciper för dessa exploateringsprojekt 
under pågående projekttid har en retroaktiv justering gjorts 
vid slutredovisningen i bokslut 2012. Justeringen består 
dels av projektens intäkter och kostnader som under åren 
har överförts i sin helhet till omsättningstillgången. Anläg-
gningstillgångar tillhörande projektet har överförts till an-
läggningsregistret och justering har även gjorts avseende 
nedskrivning enligt schablonmässigt antagande fem år 
tillbaka i tiden. Dessa justeringar har skett mot eget kapital 
2011 som har föranletts av byte av redovisningsprincip då 
anpassning har skett till nu gällande regler för exploater-
ingsredovisningen. 
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Tillämpning av redovisningsprinciper i övrigt

• Koncernföretagens behållning på kommunens kon-
 cernkonto redovisas som en del av kommunens likvida
 medel. Motsvarande belopp har tagits upp som en kort-
 fristig skuld. 

• Jämförelsestörande poster omfattar realisationsvinster
 förluster, exploateringsintäkter/kostnader, återbetalning
 från AFA Försäkring samt bidrag statlig infrastruktur.

• Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaff-
 ningsvärde minskat med eventuella investeringsbidrag
 och avskrivningar.

• Avskrivning sker på tillgångens anskaffningsvärde mins-
 kat med eventuella investeringsbidrag. Avskrivningar av
 anläggningstillgångar görs efter en bedömning av till-
 gångens nyttjandeperiod. Viss vägledning har hämtats
 från RKR:s konstverk.

• Skatteintäkter består av tre olika delposter, varav den
 ena är årets preliminära skatteinbetalningar. Slutavräk-
 ningen redovisas på bokföringsmässiga grunder baserat
 på av Sveriges Kommuner och Landsting prognostiserat
 belopp i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Dessu-
 tom redovisas en rättning av föregående års pronostise-
 rade slutavräkning utifrån det slutgiltiga taxeringsut-
 fallet. 

• Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad
 övertid etc. redovisas under verksamhetens kostnader
 i resultaträkningen. Den totala skulden av dessa redovi-
 sas som kortfristig skuld i balansräkningen.

• Timlöner, övertidsersättningar etc. som intjänats under
 2012 och betalats ut 2013 har periodiserats och belastar
 2012 års resultat.

• Från och med hösten 2012 har kommunen bytt admin-
 istratör för pensionsskuldsberäkning till Skandia (tidigare
 KPA). Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997
 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter
 intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning 

 i den mån de ej avser s.k. avgiftsbestämd ålderspension.
 Den årliga förändringen av pensionsavsättningen
 redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen
 och pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas
 som finansiell kostnad i resultaträkningen. Den avgift
 bestämda delen avseende år 2012 är kostnadsförd och
 redovisas som en kortfristig skuld. Samtliga pensions-
 kostnader har belastats med särskild löneskatt. Diskon- 
 teringsräntan är oförändrad 2012.

• Tidigare gjorda avsättningar för medfinansiering till
 statlig infrastruktur avseende järnvägsbro har upplösts
 i sin helhet under året i takt med att järnvägsbron har
 färdigställts.

• Taxekollektivens resultat har tidigare redovisats som del
 av Eget kapital, från och med 2012 har kommunen ändrat
 redovisningsprincip och redovisar resultaten som skuld
 i balansräkningen. Justeringar är gjorda på Eget kapital
 2011.

• Kommuninvest har från och med 2012 infört en åte
 bäringsmodell som innebär att upparbetat överskott
 i Kommuninvest Sverige AB fördelas till medlemmarna
 i Kommuninvests ekonomiska förening som återbäring
 och ränta. De erhållna medlen ska användas till att öka
 kapitalet i föreningen. 335 tkr har ökat andelarna under
 finansiella anläggningstillgångar och mot eget kapital.

• I rörelsekapitalet är 4 Mkr öronmärkt i en investerings-
 fond för framtida investeringar.

• Kommunens pensionsmedelsportfölj har i bokslut 2012
 omklassificerats från finansiell anläggningstillgång till
 finansiell omsättningstillgång enligt RKR 20. Portföljens
 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 kom-
munala koncernen Strömstads kommun. Häri ingår den 
kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens tre 
helägda koncernföretag , AB Strömstadsbyggen, AB Ström-
stadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. Under 2011 har 
två nya bolag bildats som är helägda av Strömstadsbyggen; 
Strömstadgaragen och Strömstanet. Koncernredovisningen 
har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsme-
toden 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 elim-
inerats. Kommunens redovisningsprinciper tillämpas vid 
upprättandet av koncernredovisningen.

1En	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	koncernföretagets	verksamhet,	mål	och	strategier	etc.	Bestämmande

inflytande	uppnås	vid	51%	-	100%	röstinnehav	i	företagets	beslutande	organ,	företaget	

kallas	då	ett	dotterföretag.	Betydande	inflytande	uppnås	vid	20%	-	50%	röstinnehav	i	

företagets	beslutande	-organ,	företaget	kallas	då	ett	intresseföretag.	(Källa:	RKR)
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Ord- och begreppsförklaring

Anläggningskapital Skillnaden mellan anläggningstillgån-
 gar och långfristiga skulder plus
 avsättningar. Utgör en del av det
 egna kapitalet. 

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

Ansvarsförbindelser Förpliktelser i form av borgensåta-
 ganden, pensionsskuld, ställda panter
 och dylikt. Resultatet belastas om/när
 förpliktelsen infrias.

Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggn-
 ingstillgångars värde, ska spegla
 värdeminskningen.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst
 sannolika till sin förekomst, men 
 ovissa till belopp och infriandetid-
 punkt. Detta gäller bland annat pen-
 sionsåtaganden.

Balanskrav Lagstadgat krav om att kommunens
 intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid
 bokslutstillfället. Här framgår hur
 kommunen använt respektive anskaf-
 fat sitt kapital.

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

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella
 kostnader.

Internränta Kalkylmässigt beräknad kostnad för
 det kapital som utnyttjas inom en
 verksamhet.

Kapitalkostnad Periodiserad investeringsutgift.
 Består av avskrivning och intern-
 ränta.

Kassaflödesanalys Kassaflödet är skillnaden mellan in-
 och utbetalningar. Kassaflödesan-
 alysen visar årets förändring av lik-
 vida medel, totalt samt från respek-
 tive ordinarie verksamhet, invester-
 ingsverksamheten och finansierings-
 verksamheten.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar, utom förråd
 och exploateringsverksamhet, 
 i procent av kortfristiga skulder. Visar
 betalningsberedskap på kort sikt.

Kommunkoncernen Den kommunala förvaltningen och
 kommunens koncernföretag.

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

 Skulder och fordringar som har för-
 allodag mindre än ett år efter balans-
 dagen.

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

 Skulder och fordringar som har för-
 fallodag senare än ett år efter balans-
 dagen.

Nettoinvestering Investeringsutgifter minus invester-
 ingsbidrag.

Nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader,
 inklusive finansnettot, andel av
 skatteintäkter 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 förråd.

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuv-
 arande och blivande pensionärer. 
 Redovisas enligt den s.k. bland-
 modellen, som innebär att skuld
 upparbetad  till och med 1997 redovi-
 sas som en ansvarsförbindelse uta
 för balansräkningen. Pensionsskuld
 upparbetad från och med 1998 re-
 dovisas som en avsättning.

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

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstill-
 gångar och kortfristiga skulder. 

Semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna
 semesterdagar.

 Nettoinvesteringarnas andel av
 sparandet. Visar hur stor andel av
 nettoinvesteringarna som kommunen
 kan finansiera med egna medel i form
 av återstående skatteintäkter.

Soliditet Eget kapitals andel av det totala
 kapitalet. Visar långsiktig betalnings-
 beredskap.

Kortfristiga skulder
och fordringar

Långfristiga skulder 
och fordringar

Skattefinans-
ieringsgrad
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Verksamhetens	intäkter	 	 	 153,9	 174,7	 164,3	 187,5	 178,2	 218,2	 204,4	 206,9	 208,7	 235,6

Verksamhetens	kostnader	 	 	 -519,1	 -541,5	 -558,9	 -612,0	 -635,9	 -678,5	 -678,7	 -704,3	 -720,2	 -749,2

Avskrivningar	 	 	 -16,6	 -17,1	 -17,9	 -17,5	 -17,7	 -17,9	 -19,6	 -21,2	 -20,4	 -22,3

Återbokn(+)/Nedskrivn(-)	pensionsfond	 	 	 4,3	 1,9	 5,9	 -0,2	 -0,5	 -5,8	 6,5	 0,0	 0,0	 0,0

verksamhetens nettokostnader   -377,6 -382,0 -406,6 -442,2 -476,0 -484,0 -487,4 -518,6 -531,9 -535,9

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Skatteintäkter	 	 	 296,3	 323,8	 342,4	 358,4	 372,1	 393,1	 392,8	 403,4	 427,5	 432,1

Kommunal	utjämning	 	 	 90,6	 70,9	 79,6	 96,2	 109,2	 105,2	 110,4	 123,5	 112,3	 113,6

Finansiella	intäkter	 	 	 7,3	 3,5	 3,2	 3,0	 3,5	 3,7	 3,1	 3,3	 4,2	 4,1

Finansiella	kostnader	 	 	 -2,3	 -1,6	 -0,8	 -0,6	 -0,7	 -0,9	 -1,6	 -0,7	 -3,9	 -0,9

resultat före extraordinära poster   14,4 14,7 17,8 14,7 8,1 17,0 17,3 10,8 8,2 12,9

Extraordinära	poster	 	 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0

Årets resultat kommunen   14,4 14,7 17,8 14,7 8,1 17,0 17,3 10,8 8,2 12,9

Anläggningstillgångar	 	 	 328,0	 326,5	 355,7	 366,1	 369,0	 377,7	 334,6	 354,1	 399,8	 418,3

Omsättningstillgångar	 	 	 87,8	 100,9	 66,0	 61,1	 76,7	 84,0	 263,7	 251,5	 268,7	 280,4

summa tillgångar   415,8 427,4 421,7 427,2 445,7 461,7 598,2 605,6 668,5 698,7

Eget	kapital	 	 	 276,5	 291,2	 309,0	 323,7	 331,1	 348,1	 365,4	 376,2	 389,7	 403,0

Avsättningar	 	 	 11,4	 13,3	 14,2	 13,6	 17,2	 20,7	 24,6	 34,8	 46,7	 38,4

Långfristiga	skulder	 	 	 37,5	 17,5	 4,2	 1,9	 7,0	 3,7	 10,4	 21,4	 61,5	 81,9

Kortfristiga	skulder	 	 	 90,3	 105,4	 94,4	 88,1	 90,4	 89,2	 189,5	 173,2	 170,6	 175,4

s:a eK, avsättningar o skulder   415,8 427,4 421,7 427,2 445,7 461,7 589,9 605,6 668,5 698,7

Årets	resultat	per	invånare,	kr	 	 	 1	281	 1	289	 1	546	 1	269	 698	 1	463	 1	478	 916	 680	 1	050

Årets	resultat/skatter	och	bidrag,	%	 	 	 3,7	 3,7	 4,2	 3,2	 1,7	 3,4	 3,4	 2,1	 1,5	 2,4

Nettokostnadsandel	av	skatter	o	statsbidr,	%	 	 	 97,6	 96,8	 96,4	 97,3	 98,9	 97,1	 96,9	 98,4	 98,5	 98,2

Kassalikviditet,	%	 	 	 70	 70	 32	 44	 53	 65	 81	 76	 82	 66

Nettoinvesteringar.	Mkr	 	 	 23,5	 13,5	 38,6	 32,2	 19,3	 30,3	 42,6	 41,0	 38,2	 38,9

Soliditet	inkl	pensionsförpl	utom	BR,	%	 	 	 24,9	 26,7	 30,8	 29,7	 21,5	 24,1	 21,3	 23,7	 20,5	 20,4

Soliditet	enligt	balansräkning,	%	 	 	 66,5	 68,1	 73,3	 75,8	 74,3	 75,4	 61,9	 62,1	 58,3	 57,7

Primärkommunal	skattesats	 	 	 21:34	 21:99	 21:99	 21:99	 21:99	 21:99	 21:99	 22:34	 22:34	 21:91

Invånarantal	31	dec	enligt	SCB:s	statistik	 	 	 11	233	 11	373	 11	507	 11	569	 11	558	 11	607	 11	690	 11	808	 12	010	 12	295

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nyckeltal

Resultaträkning
Belopp i Mkr

Balansräkning
Belopp i Mkr

Tio års översikt - Kommunen
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Tel. växel 0526-190 00.  Fax 0526-191 10 Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 E-post: kommun@stromstad.se


