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Tertialrapport augusti 2022 
Förvaltningsberättelse 
Ekonomisk omvärldsanalys 
Internationell utveckling 

Världen styrs nu av krisledningsstrategier. Covid-19 pandemin har ännu inte släppt, men har nu långt 
mindre dödlighet. Där utöver fick vi i år ett krig nära inpå oss, med Rysslands invasion av Ukraina. 
Detta tillsammans med andra stora orosmoln på grund av pågående handelskrig, Kinas haltande 
ekonomi och landets Taiwanretorik. Allt detta är faktorer som har medfört varubrist, energikris, 
inflation och stigande räntor. 

Totalt sett kommer Europa under år 2023 uppleva en tillfällig lågkonjunktur och frågan är bara hur 
djup och över hur lång tid. I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder fortfarande ett 
allvarligt problem. Skuldkvoter långt över 60 procent gäller för flera av eurozonens största 
ekonomier, såsom Spanien, Frankrike och Italien. 

Norge fortsatt viktig för Strömstads ekonomi 

Det ekonomiska läget i Norge betyder mycket för utvecklingen i Strömstad. Det tillför en extra 
dimension som gör Strömstad mindre sårbar för enbart svenska utvecklingstrender. Historiskt har 
det visat att nationella trender inte får lika betydande utslag i Strömstad som i övriga landet. 

Norsk ekonomi har hämtat sig efter pandemin. Arbetslösheten är på det lägsta nivån sedan innan 
finanskrisen år 2008 och Statistisk Sentral Byrå (SSB) förutspår en tillväxt i ekonomin på 3,7 procent 
under 2022. Till trots för omvärlden ser landet ut att vara på väg in i en högkonjunktur samtidigt som 
inflationen är rekordhög, vilket beror på höga gas- och oljepriser. 

Utvecklingen i Strömstad 

På kort sikt förväntas norska kronan fortsatt vara stabil. Med en öppning av gränstrafiken fick 
kommunens handel en snabb återhämtning. Det kan sakta men säkert återskapa fler arbetstillfällen 
igen, större aktivitet i området och därför bättre ekonomi i kommunens hushåll. Det genererar i sin 
tur fortsatta skatteintäkter. Kommunens primära intäkter kommer från skatteunderlaget och 
utjämningen mellan kommuner. Den enskild viktigaste faktorn för utvecklingen av skatteintäkterna 
är totala arbetade timmar i Sverige. 

Jämfört med den prognos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i april är den 
viktigaste förändringen att SKR nu räknar med starkare nominell skatteunderlagstillväxt under hela 
prognosperioden. Skatteunderlagsprognosen vilar på en prognos och ett medelfristigt scenario fram 
till år 2025 där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av perioden. 

Strömstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Kommunens befolkning ökade 
med 111 personer under årets sju första månader vilket innebär att vi passerat 13 380 invånare. Det 
sker en kontinuerlig inflyttning till kommunen, men bristen på hyresbostäder är fortsatt en utmaning. 
Ett antal nya bostadsprojekt är redan i gång och några kommer att färdigställas inom det närmaste 
året och det kommer ge möjlighet till fortsatt ökad befolkningstillväxt. 

Brist på kompetens – ett växande problem för små kommuner 

Mindre kommuner i landet får allt svårare att rekrytera medarbetare. Strömstad tillhör gruppen 
landsbygdskommuner med turistnäring och även här råder brist på vissa kompetenser, samtidigt som 
stora pensionsavgångar väntas inom en snar framtid. Behovet är störst när det gäller legitimerad 
personal, både idag och på några års sikt. Inom vård och omsorg behövs fler sjuksköterskor, 
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undersköterskor och socionomer. Men även bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer 
och lärare är yrken där vi ser att det finns mycket goda möjligheter till jobb för de som utbildar sig 
idag. 

För att få fler att utbilda sig inom de yrken där det idag är svårt att rekrytera medarbetare har 
kommunen kunnat ta del av flera nationella initiativ. Ett exempel är omsorgslyftet och ytterligare 
möjligheter som omställningsfonden erbjudit, där vårdbiträden fått gå en valideringsutbildning för 
att bygga på sina kompetenser med målet att bli undersköterskor. 

Strömstads kommun arbetar aktivt med att göra vår kommun mer attraktiv att arbeta i. Det kan 
exempelvis handla om att se över hur arbetet organiseras för att möjliggöra mer tid till återhämtning 
eller satsningar på ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling. 

Skatteunderlaget 

SKR har sett en fortsatt stark återhämning av lönesumman första halvåret 2022. Arbetsmarknaden 
utvecklas väl med fler sysselsatta och stigande timlöner. Trots en prognos om bromsande tillväxt 
beräknas lönesumman för helåret 2022 öka starkt. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under första delen av året har effekterna av covid-19 mattas av men krav på sjukskrivning vid 
symptom ger fortsatt höga sjukskrivningstal inom kommunens verksamheter. 

Handel- och turistverksamheten har återhämtat sig snabbt efter gränsstängningen och det märks 
även på kommunens verksamheter, såsom inom hamn, parkering och avfallsverksamheten. 

Krigsutbrottet i Ukraina innebar att kommunen snabbt ställde om till att stå beredda för att ta emot 
flyktingar i vår kommun. De här krigshandlingarna har stora effekter på ekonomin. Det är 
följdeffekter av råvarubrist och skenande energipriser som medför generell prisökning och inflation. 
Riksbankens åtgärder med kraftiga höjningar i styrräntan medför självklart också ökande kostnader 
för kommunen och kommunens bolag. 

Osäkra framtida omständigheter för kommunerna gör det svårt att planera, men kortsiktigt drar 
kommunen nytta av att svensk ekonomi fortfarande går bra och arbetade timmar ökar vilket innebär 
att våra intäkter från skatt och utjämning landar högre än vad vi budgeterat. 

Inom socialförvaltningen har den länge förutspådda demografiska utvecklingen anlänt med ökade 
volymer av äldre som behöver vård. Det betyder främst stora volymändringar inom 
verksamhetsgrenen "insatser i hemmet" och framför allt hemtjänsten. Det har framkallat en 
komplettering av socialnämndens budgetram för år 2022. 

De kommunala bolagen påverkas av ökade driftskostnader, vilka till viss del balanseras av lägre 
underhållskostnader då underhållsprojekt har försenats eller skjutits på framtiden. AB Strömstad 
Badanstalt har under september hamnat i ett läge där det egna kapitalet har förbrukats och en 
kontrollbalansräkning har upprättas.  

Kommunen och kommunkoncernens förväntade utveckling 
Periodens balanskravsresultat för januari-augusti uppgår till 70,4 mnkr att jämföra med budget på 
17,4 mnkr. Flera av nämnderna gör positiva resultat och en sommar med öppen gräns har inneburit 
högre färjeintäkter än budgeterat. 

Årets skatteprognos visar på högre intäkter. Det beror främst på att Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) prognosticerar fortsatt ökning av arbetade timmar, och att en inflationsledd löneväxt 
förväntas ge något högre skatteintäkter. Detta till trots finns kvarstående osäkerhet kring hur 
kommunens intäkter och kostnader kommer att påverkas. Det prognosticerade balanskravsresultatet 
för året bedöms till 54,9 mnkr där orealiserade förluster för finansiella omsättningstillgångar är 
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exkluderade, att jämföra med budget på 31,5 mnkr. Av årets investeringsbudget på 187,7 mnkr har 
hittills förbrukats 37,7 mnkr. Prognosen för helåret bedöms till 103,6 mnkr. 

Koncernbolagens resultat efter skatt förväntas uppgå till 11,1 mnkr att jämföra med en budget på 
14,0 mnkr. 

Sysselsättning och arbetslöshet 
Strömstad visar en god utveckling med ökad sysselsättning och därmed en vikande arbetslöshet. I 
Arbetsförmedlingens (AF) statistik finns resultat framtagna för juli 2022 och i jämförelse med samma 
månad år 2021 är trenden mycket positiv. Samtliga inskrivna hos AF har minskat med -35,7 procent, 
det vill säga från 906 inskrivna till 583 i juli år 2022. I kategorin öppet arbetslösa så är det en 
minskning om –31,7 procent från 199 inskrivna till 136 i juli 2021. För det som benämns 
långtidsarbetslöshet eller arbetssökande med hinder ser vi dessvärre en ökning på +14 procent under 
jämförbar period, men vi ska se detta från redan låg nivå om färre än 60 personer på en arbetskraft 
om 7 744 (juli 2020). 

Helårsprognos i förhållande till budget 
Strömstads kommuns helårsprognos pekar ett överskott på 13,4 mnkr i jämförelse med budget då 
orealiserade förluster för finansiella tillgångar inkluderas. Om orealiserade förluster räknas bort 
pekar prognosen på ett överskott på 23,4 mnkr. 

Nämnderna prognosticerar ett överskott på 0,9 mnkr mot budget för helåret, vilket är en förbättring 
mot prognosen i april som pekade på ett underskott på -6,5 mnkr. Av nämnderna prognosticerar 
barn- och utbildningsnämnden ett överskott på 2,3 mnkr på grund av att den budget som nämnden 
fått gällande hyresökning på Bojarskolan samt Pilen 5 inte förväntas nyttjas under 2022. Även 
tekniska nämnden prognosticerar ett överskott på 5,1 mnkr vilket i huvudsak beror på att 
detaljplanearbeten inte har kommit i gång vilket skjuter fram kostnader för exploatering som 
redovisas på driftsbudgeten. Miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen prognosticerar även de 
överskott för helåret. 

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på -8,6 mnkr, främst hänförbart till ökade volymer 
inom hemtjänstverksamheten. På grund av de ändrade demografiska förutsättningarna har 
kommunfullmäktige beviljat socialnämnden en tilläggsbudget för att täcka underskottet. Denna 
tilläggsbudget har inte lagts till socialnämndens budgetram i denna delårsrapport då beslutet togs 
efter bokslutet. 

Varje nämnds resultat och prognos kommenteras mer i detalj nedan under rubriken 
driftsredovisning. 

Finansförvaltningens prognos visar på ett överskott mot budget på +9,6 mnkr vilket i huvudsak beror 
på att färjeintäkterna överstiger budget. Prognosen för årets skatteintäkter och generella stadsbidrag 
utgår från Sveriges kommuner och regioners prognos och överstiger budgeterad nivå med 18,4 mnkr. 

Bedömning av balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade 
balanskravet. Om en kommun gör ett underskott ett enskilt räkenskapsår ska detta återställas inom 
tre år. Strömstads kommun har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet. 

Helårsprognosen för år 2022 pekar på att Strömstads kommun kommer att uppfylla balanskravet för 
år 2022 då det prognosticerade balanskravsresultatet uppgår till 54,9 mnkr.  
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Måluppföljning och god ekonomisk hushållning 
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En 
internationell småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två 
långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett 
miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030. För att nå de långsiktiga målen har 
fyra etappmål identifierats och beslutats.  

Målbeskrivningar har tagits fram till kommunfullmäktiges mål för att tydliggöra vilken riktning 
fullmäktige vill att kommunen ska utvecklas i. Till varje mål finns en beskrivning av vad målet innebär, 
varför vi ska sträva mot målet och förväntat resultat. 
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Attraktivt att bo, besöka och verka i  
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare. 

Bedömning Trend 

  

 

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor 

Under år 2022 fortsätter arbetet som drivs av Utvecklingsarena Strömstad och även Business 
Improvement District-projektet som kommer att pågå under hela år 2022. Näringslivsfunktionen 
bistår näringslivet med företagslotsning, samverkan, samordning och breddning av vårt samlade 
näringsliv. Tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund har en näringslivsstrategi tagits fram för 
kommunalförbundet. Denna strategi kommer att ligga till grund för vår lokala strategi som är under 
framtagande. Ett antal intressanta dialoger med företag avseende nyetablering och affärsutveckling 
pågår samt har planerats in senare i höst. En större insats med att marknadsföra Strömstad, för 
boende och som arbetsplats, har inletts och kommer att fortgå under hösten. 

Under året planeras även etablering av en "inflyttarservice" med en process för bättre mottagande 
av nyinflyttade samt att fånga upp personer som överväger att flytta hit. En särskild temawebb 
kopplat till stromstad.se utvecklas som landningssida för kampanjer som verksamheter planerar och 
fungerar som bas för planerade annonser under året. Kommunen kommer även att medverkan i 
årets bokmässa i Göteborg och en sommarutställning på kulturhuset Skagerack är ytterligare en 
aktivitet som genomförts. 

I år har 39 företag etablerat sig i Strömstad, varav 69 procent fanns inom andra branscher än handel. 

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad 

För att stärka kommunens samhällsbyggnadsprocess har ett samhällsbyggnadsråd inom 
tjänsteorganisationen upprättats och fastställda samrådstider mellan berörda nämnder har bokats. 
Syftet är primärt att öka förtroendet och värdskapet som kommun gentemot intressenter. 

Under året kommer även arbetet att påbörjas med att ta fram en process för planeringsstrategi för 
översiktlig planering. Plan- och bygglagen ändrades år 2020 när det gäller hur översiktsplanering ska 
bedrivas. I och med ändringen ska Kommunfullmäktige ta fram och anta en planeringsstrategi under 
de två första åren efter ett ordinarie val. Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 
11 september 2024. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara 
framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala, 
nya verktyget. 

Hittills i år har inga nya detaljplaner antagits. Prognosen är att detaljplaner med cirka 50 nya 
boendeenheter kommer att antas under året. Strömstadsbyggen har två pågående bostadsprojekt. 
Dels Magistern med 27 lägenheter och dels Fiskaren med 3 lägenheter. Utöver detta har vi flera 
externt drivna byggprojekt med fokus på hyreslägenheter i stadsmiljö. 

Detaljplanearbetet för Vattentornsberget pågår och antagande av detaljplanen planeras till 2023. 
Utbyggnad av området kan påbörjas tidigast i slutet av 2023 och försäljning av tomter kan ske 
därefter. Enligt markanvisningsavtalet med exploatören ska plankostnaderna fördelas med 50 
procent mellan kommunen och bolaget. 

Utredning kring bostadsbrojektet Mällbyhöjden resultat levererades i slutet av sommaren 2022 och 
indikerar att större området skulle kunna bebyggas, avvaktar större utredning av 
sandödla/hasselsnok. Ett vidare ställningstagande kring det fortsatta utvecklingsarbete förväntas 
under hösten 2022. 
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Tekniska nämnden förväntas under hösten 2022 ta ställning kring en eventuell byggnation av en 
Bostadsprojektet Hjältsgård första etapp som skulle kunna påbörjas 2023, infrastruktur förutsätts 
byggas ut i östra delen under året, vilket möjliggör en försäljning av nio tomter från 2024 

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen bostadsprojekt Korsnäs-Tjärnö. 
Detaljplanen upphävdes till följd av etablering på åkermark. En översyn pågår med förhoppningen att 
det kan vara möjligt att få till några tomter. 

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud 

En handlingsplan för kommunens friluftsliv har arbetats fram och kommer att färdigställas under 
året. Planen har tagits fram genom finansiering av LONA-medel i samverkan med skola och förskola. 

De styrtal som har kopplats till det förväntade resultatet mäts vid årsbokslutet. Men den 
övergripande bedömningen är att den goda trenden från föregående år håller i sig. 

Införandet av meröppet på biblioteket inväntar startdatum för den ombyggnation som behöver 
slutföras för brandsäkerheten. Hittills har utförandedatum blivit framflyttat ett flertal gånger på 
grund av svårigheter att få fram material. Kulturskolan genomförde sport- och påsklovsaktiviteter 
under vårterminen samt under sommarlovet (musiksaga på Strömstierna, musiklek vid Fiskartorpet). 
Musiksagan genomförs även ute på olika förskolor i kommunen. 

Tekniska nämndens verksamheter arbetar enligt plan med de aktiviteter som beslutats för att bidra 
till det förväntade resultatet. För att utveckla fritidsutbudet arbetar nämnden med utveckling av 
kommunens mötesplatser. Tekniska förvaltningen ska i ett gemensamt projekt tillsammans med AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggen utveckla en lekplats i Skee. Projektet har nyligen startat 
upp och ett förslag till utformning av lekplats beräknas vara klart till hösten 2022. 

För att möta upp behovet av fler båtplatser för småbåtar har kommunen för avsikt att 
detaljplanelägga för en utbyggnad av kommunala småbåtplatser i Starekilen. Utredningsarbetet som 
består i att undersöka hur hamnutbyggnaden kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna i havet 
har påbörjats. Det råder stor osäkerhet kring om det är möjligt att anlägga bryggor på platsen. 
Förvaltningen undersöker nu alternativ. En översyn av de kommunala badplatserna pågår i syfte att 
utveckla dem.  

 

Förväntat resultat Bedömning Trend 
Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.    
Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.   
Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.   
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En erkänt bra utbildningsverksamhet  
Bedömning Trend 

  

Fortsatt arbete med tillgänglig lärmiljö 

På skolorna används "tydliggörande pedagogik", det finns en gemensam tanke när det gäller struktur 
på lektioner, lektionsplanering, användning av bildstöd, tavelstruktur, intryckssanering etcetera. Fler 
modellklassrum kommer att införas under året, inom både grundskolan och gymnasiet. En 
utvärdering har visat att de nya klassrummen och dess lärmiljöerna har använts i ganska stor 
utsträckning men att de skulle kunna användas mer. Pedagogernas upplevelse av att undervisa i 
dessa lärmiljöer är övervägande positiv. Det är lättare att anpassa undervisningsmetod till grupp, 
miljö och undervisningsmål. Elevernas uppfattning är också positivt, de uppskattar att kunna variera 
mellan att stå och sitta samt möbleringen i rummet. På några skolor har arbetet kring tillgänglig 
lärmiljö fått stå tillbaka för implementeringen av läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (LGR 22). Barn- och elevhälsan arbetar genom riktade utbildningsinsatser och 
kontinuerlig handledning med att stötta enheterna i att förbättra den tillgängliga lärmiljön. 

Urval av åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Förskolans arbete med kvalitetsutvecklare inom språk har som mål under höstterminen 2022 och 
vårterminen 2023 att utöka kunskapen kring språkmedvetet förhållningssätt utifrån språkrika 
lärmiljöer. I maj 2022 anställdes en projektledare på två år för projektet tidiga samordnade insatser 
(TSI). Projektet finansieras av utvecklingsmedel från folkhälsa och statsbidrag i två år. I projektet 
samverkar förskola, bibliotek, kulturskola, barn- och elevhälsa, individ- och familjeomsorg samt 
folkhälsa. Projektet har inletts med en kartläggning för att ringa in projektet genom möten med 
berörda funktioner i kommunen samt externa möten med kommuner och regioner som arbetar i TSI-
projekt. En projektplan har påbörjats och projektet bygger på Skottlandsmodellen (GIRFEC). 

Grundskolan och grundsärskolan har säkerställt att elever får ut sin garanterade undervisningstid. 
Under våren 2022 introducerades ett nytt metodstöd för att främja skolnärvaro och minska 
skolfrånvaro. 

Läxhjälp erbjuds till elever, vilket uppskattas av elever och vårdnadshavare. Skolorna utvecklar sina 
flexgrupper. Diskussioner förs med lärarna om hur det särskilda stödet kan organiseras. Samarbeten 
mellan speciallärare, Svenska som andraspråk lärare och klasslärare har utvecklat undervisningen 
positivt. Samtliga klasslärare i svenska har fått föreläsning om språkutvecklande arbetssätt i 
klassrummet. Rutiner för värdegrundsarbetet och uppföljning av resultat är framtagna för att 
säkerställa en likvärdig utbildning. Bokläsning och arbete med ord och begrepp är fortsatt prioriterat 
för att stärka språket. 

På gymnasiet är elevernas individuella studieplaner på plats men behöver följas upp ytterligare, 
elevernas resultat och studieavbrott följs upp kontinuerlig. Det arbetas med flera aktiviteter för att 
eleverna ska erbjudas en likvärdig utbildning: implementering av plan mot kränkande behandling och 
diskriminering, Skolverkets specialpedagogiska lyft, tillgänglig lärmiljö, kartläggning av hur lärmiljön 
ser ut samt elevernas delaktighet. 

Vakanser på specialpedagogtjänster är en utmaning som behöver ses över och som kan påverka 
likvärdigheten. 

Grundskolorna har från och med hösten 2022 infört en rörelsesatsning, med utveckling även av 
rastaktiviteterna. 

Digital utveckling 

Digitaliseringen går långsamt framåt i verksamheterna. Utvärdering av get to know your own device 
projektet (GYD-projektet) i juni visar att majoriteten av de pedagoger som deltagit i projektet känner 
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sig mer trygga med sina devicer. Fortfarande saknas det dock fortbildning för personal. Det gör att 
digitala verktyg används olika mycket i klassrummen. 

Under föregående läsår säkerställdes att all personal inom förskolan, med tillsvidareanställning fick 
ett personligt, digitalt verktyg. Detta är ett påbörjat arbete som kvalitetsutvecklare inom 
digitalisering ihop med rektorsgruppen kommer fortsätta att förankra utifrån bestämt mål. 

Kommunens antagning- och körutin har digitaliserats. Detta har genererat att kommunen idag kan 
erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid samt har skapat en tydlighet och förenklad process för 
vårdnadshavare. 

En ny lärplattform, Vklass, som omfattar samtliga skolformer, har implementerats inför skolstarten 
hösten 2022. Pedagoger kan nu dela planeringar och vårdnadshavarna får all information på ett och 
samma ställe, digitalt. 

Kulturskolan har under pandemin genomfört digitala livesändningar, haft undervisning digitalt samt 
har genom införande av nytt verksamhetssystem Studyalong möjlighet att använda så kallade irum 
för direkt kontakt med grupper, elever samt vårdnadshavare. 

En övergripande digitaliseringsplan för gymnasiet och vuxenutbildningen har tagits fram som 
beskriver hur arbetet med digitalisering på skolan ska fortgå. Inom vuxenutbildningen finns fortsatt 
en del av en tjänst avsatt för att arbeta med digitaliseringsutveckling samt tid för 
kompetensutveckling för personalen. Ett projekt inom GYD för lärarna i svenska för invandrare har 
startats och görs nu för alla på vuxenutbildningen så att eleverna kan hantera sina devicers. Inom 
måltidsverksamheten står man inför snar implementering av e-tjänst för specialkostbeställning. 

Hållbar arbetsmiljö 

Gymnasiet ser över tjänstefördelning och schema för att på så sätt skapa en hållbar arbetssituation. 
Det har även genomförts översyn av grupper och timplan. De fördjupade analyser som görs av 
kvalitetsarbetet medför att prioriterade utvecklingsområden tydliggörs. 

På vuxenutbildning fortgår arbetet med en hållbar organisation och ett utvecklat kvalitetsarbete. 
Innehåll på möten och arbetslagens önskemål har tagits tillvara. 

Kollegialt lärande 

Under läsåret 21-22 har kollegialt lärande blivit ett etablerat arbetssätt. Lärarna delger varandra 
arbetssätt, innehåll i screeningar och bedömningsstöd som används. Kollegialt lärande kommer att 
fortsätta. Studiecirkeln om boken "Effektiv undervisning" för pedagogerna i skolan samt läsning av 
boken "Autism och ADHD i fritidshemmet" kommer att stärka det gemensamma kollegiala lärande i 
verksamheten. 

Utökad samverkan 

Inom vuxenutbildningen tillsattes i juni en projektledare som kommer att hjälpa till med befintlig 
samverkan samt initiera nya samverkansformer. Exempelvis vägledningsmåndag med studie- och 
yrkesvägledare, Utvecklingsarena Strömstad, Fyrbodal Modul 5 – Kompetensförsörjning Norra 
Bohuslän, Marknadsföring utbildningsvägar, Vi-projektet, Högskolan Väst, Grundlärarutbildningen 
Karlstad universitet, Westum, Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap, kommunalt aktivitetsansvar 
(KAA). 

Förväntat resultat Bedömning Trend 
Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.   
Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning.   
Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.   
Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.   
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Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet 
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad. 

Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre. 

Bedömning Trend 

  

 

Nöjda brukare, medarbetare och närstående 

Hela förvaltningen strävar ständigt efter ökad kvalité där brukaren/klienten är nöjd med den insats 
som de får. 

För närvarande pågår tre större projekt i förvaltningen där målet är ökad nöjdhet för brukare, 
närstående och personal, som vi hoppas kommer påverka styrtalen kopplat till brukarundersökning 
positivt. 

• Individens behov i centrum (IBIC) med syfte att underlätta samverkan mellan handläggare 
och personalen i verkställighet samt öka den individcentrerade omsorgen, där brukaren får 
större inflytande över sin insats. (I delar av verksamheten Barn och Unga används redan 
BBIC, som är motsvarigheten till IBIC). 

• Omställning till ”God och nära vård” som går hand i hand med IBIC och syftar till att vården i 
högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och 
förutsättningar. 

• En genomlysning av hemtjänsten pågår med syfte att få en budget i balans, en organisation 
som klarar den demografiska utmaningen samt nöjda brukare. 

Brukarundersökning med brukare med insats inom äldreomsorg är genomförd. För SÄBO visar 
resultatet en liten ökning för styrtalet ”Bemötande, förtroende och trygghet” och därmed är det 
styrtalet uppnått. För hemtjänsten har resultatet en liten minskning för styrtalet ”Bemötande, 
förtroende och trygghet” och därmed är det styrtalet nära målvärdet. 

Övriga brukarundersökningar pågår och medarbetarundersökning kommer genomföras under 
hösten, varför vi inte kan ange något resultat om nöjdhet med verksamheten i förvaltningen. 

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro 

Förvaltningen står inför en stor demografisk utmaning och det finns kontinuerligt behov av att 
rekrytera personal med rätt kompetens inom samtliga verksamheter i förvaltningens, för att skapa 
stabilitet och kontinuitet. Det pågår ett aktivt arbete i hela förvaltning för att utveckla god 
arbetsmiljö och motverka personalbrist. Detta kan även innebära ett behov av diversifiering av 
arbetsuppgifter i verksamheten. 

Samtliga enhetschefer som var anställda senast 31 juni 2022 i förvaltningen har genomgått utbildning 
i Utvecklande ledarskap (UL), verksamhetschefer och förvaltningschef har genomgått utbildning i 
Indirekt Ledarskap (IL). Vid nyrekrytering av chefer kommer utbildningen erbjudas, då målet är att 
alla chefer ska genomgått utbildningen. 

Samtliga nyanställda i förvaltningen får genomgå en digital utbildning ”Välkommen till 
socialförvaltningen” därutöver erbjuds kompletterande introduktion med inriktning till för personen 
aktuell verksamhet. 

Arbetsmiljön för chefer och medarbetare har påverkats negativt under pandemin, exempelvis med 
ökad svårighet att bemanna, att upprätthålla avstånd, möjlighet att ha fysiska möten alternativt 
digitala möten som fungerar för alla deltagare. Dessutom har det varit svårt att prioritera 
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systematiskt arbete med dessa frågor, vilket ledde till en ökad stress och sämre dialog i 
organisationen. När nu konsekvenserna av pandemin är allt mindre finns ett behov av ökat fokus på 
dessa frågor. 

Samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och med 
tillbud och arbetsskador. 

Individ och familjeomsorg: 

Personalomsättningen har minskat något, och all ny personal får basutbildning inom respektive 
område. Socialförvaltningen ingår nu i Yrkesresan som är en samlad kompetensutveckling nationellt 
för socialsekreterare, först ut är enheten för Barn och Unga som påbörjar sitt deltagande under 
hösten – 22. 

Boende och daglig verksamhet: 

Ett antal medarbetare har under året deltagit i Äldreomsorgslyftet, vilket innebär att personal utan 
adekvat möjlighet delvis inom ramen för sin tjänst utbildar sig till undersköterskor. Satsningen på 
äldreomsorgslyftet fortsätter under hela år 2022. 

Inom LSS och socialpsykiatri har det för samtlig tillsvidareanställd personal genomförts utbildningar i 
lågaffektivt bemötande. 

Arbete med bemanningsprocesser för att säkerställa en god arbetsmiljö med hållbar schemaläggning, 
med heltid för alla pågår. 

Samtliga särskilda boenden är stjärnmärkta (syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att 
kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats). 

Arbetet med att anställa specialistundersköterskor och stödpedagoger har intensifierats för att öka 
kvaliteten av verksamheten bland annat genom att de vardagshandleder kollegor. 

Insatser i hemmet och bemanning: 

Arbetet med att anställa specialistundersköterskor och stödpedagoger har intensifierats för att öka 
kvaliteten av verksamheten bland annat genom att de vardagshandleder kollegor. 

Område hemsjukvård har tagit fram en kompetensförsörjningsplan där vilken kompetens som 
behövs till respektive område har tydliggjorts, för att underlätta att personer med rätt kompetens 
rekryteras. 

Arbete med bemanningsprocesser för att säkerställa en god arbetsmiljö med hållbar schemaläggning, 
med heltid för alla pågår. 

Hemtjänsten och hemsjukvård-rehab har löpande schemalagt tid för reflektion för respektive grupp. 

Ett ökat utbud av digitala tjänster 

Samtliga enheter har utsett digitala ombud som ska vara stöd för medarbetare och chefer genom 
vardagshandledning och omvärldsbevakning. En specialistundersköterska är anställd under 
resterande del av år 2022, för att skapa nätverk och i stötta i digitaliseringsombuden. 

Användningen av digitala plattformar för kommunikation (intranät, skärmar, surfplattor med mera) 
har successivt ökat inom alla enheter. Detta har inneburit en närmare kommunikation mellan 
förvaltningsledning och medarbetare. 

Microsoft 365 (M365), inklusive Teams är implementerad i stab och förvaltningsledning med fokus på 
chefer och stödfunktioner, resterande delar av organisationen kommer få tillgång till M365 under 
året. 

Inom förvaltningen används säkra lösningar för möten och mail. 
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I förvaltningen pågår planering, undersökning inför eventuellt införande och införande av digitala 
arbetssätt inom en rad områden: 

• Mobil dokumentation 
• Digital tillsyn 
• E-tjänster 
• Digitalt utanförskap 
• Digitaliseringsombud 
• Automatisk inhämtning av data 
• Digitala matinköp 
• Individ och familjeomsorg 

Ett nytt verksamhetssystem för arbetsmarknadsenheten införs nu vilket kommer att effektivisera och 
kvalitetssäkra administrationen. Under året kommer att e-ansökningar införas inom fler 
områden. Flera av besöksrummen på socialkontoret kommer att utrustas med skärmar för att 
möjliggöra digitala möten med flera deltagare. 

Boende och daglig verksamhet 

Det finns en aktuell plan för införande av digitala signeringslistor och digital dokumentation för 
implementering under hösten 2022 samt en plan för införande av sensorer för tillsyn på Jägaren. 

Insatser i hemmet och bemanning 

I hemsjukvården arbetas med förslag om sårvårdsapp. Inom hemtjänsten har man i liten omfattning 
infört insats med kameratillsyn under sommaren, insatsen kommer utvärderas och troligtvis därefter 
införas i större omfattning. 

Förväntat resultat Bedömning Trend 
Nöjda brukare, medarbetare och närstående.   
Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.   
Ett ökat utbud av digitala tjänster.   
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En hållbar kommun  
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande 
generationer. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare. 

Bedömning Trend 

  

God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet 

Kommunledningsförvaltningen har en samordnade roll inom flera områden som bidrar till målet "En 
hållbar kommun" såsom folkhälsa, översiktsplanering, styrning och ledning, kommunikation för att 
nämna några. 

Folkhälsoarbetet är långsiktigt och involverar flera olika aktörer i samhället. I Strömstad drivs ett 
aktivt folkhälsoarbete i samarbete med såväl andra kommuner, Västra Götalandsregionen, polis, 
näringsliv och civilsamhälle. Under året har folkhälsoarbetet genomförts i enlighet med folkhälso-
planen som beslutas av folkhälsorådet. 

Stort fokus ligger på åtgärder för att begränsa ökningen av försörjningsstöd. Samorganiseringen av 
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet har utvecklat verksamhetens möjligheter att erbjuda 
vägar till egenförsörjning. Verksamheten kommer under hösten 2022 utvecklas än mer för de som 
står långt ifrån arbetsmarknaden och som kan komma i egen försörjning. 

Tekniska förvaltningen arbetar med tillgänglighet och delaktighet på olika sätt. Trygghetsvandringar 
på två av kommunens skolor och pensionärernas riksorganisation och handikappförbundet är 
planerade under år 2022. 

Två tjänster för tillsynsarbete inom bygg samt miljö- och hälsoskydd har rekryterats och påbörjat sina 
tjänster under våren. 

En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel 
hållbara upphandlingar 

Enligt prognosen kommer Strömstads kommun nå upp till resultat och soliditetsmål för år 2022. AB 
Strömstadsbyggen kommer dock inte att nå upp till målen om en förbättrad soliditet på 0,5 
procentenheter enligt prognosen för 2022.  

Andel annonserade upphandlingar där krav utifrån upphandlingsmyndighetens kritieriebibliotek har 
använts uppgår till per 30 april 2022 till 80 procent och ligger därför kvar på samma nivå som år 
2021. 

Socialförvaltningen arbetar intensivt med arbetet att utveckla digitalisering av insatser och e-tjänster. 
Syftet med detta är att öka kvalitén i verksamheten samtidigt som man strävar efter att skapa en 
effektivare organisation. 

Kommunen befinner sig i ett läge där ett vikande skatteunderlag tillsammans med en åldrande 
befolkning kommer kräva effektivare arbetssätt. Detta innebär att de investeringar vi gör idag 
behöver visa på en effekthemtagning på sikt. Målet är att bidra till det förväntade resultatet om god 
ekonomisk hushållning, genom en större andel invånare som kan gå från att leva av bidrag, till att 
bidra till egen försörjning. 

Tekniska förvaltningen arbetar med digitalisering för att effektivisera och kvalitetssäkra 
verksamheten. Olika digitala tjänster som till exempel e-tjänster kommer på sikt att leda till en 
säkrare, snabbare och resurssnålare hantering av kundärenden. I samband med utvecklingen av 
tjänsterna ses webben över och uppdateras. 
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För att säkerställa upphandlingsprocessen arbetar förvaltningen vidare med att se över 
verksamheternas avtalsområden och vi arbetar ständigt med att öka andelen hållbara upphandlingar 
genom att utveckla hur vi kravställer och utvärderar inköp av fordon, tjänster, material och 
produkter. 

Miljö- och bygg arbetar med transparent ekonomi med rätt kostnad på rätt ställe. Dialog kring 
kommunövergripande användning av geografiskt informationssystem (GIS-data) och 
finansieringsprincip som stöder det har påbörjats. Förvaltningen jobbar på att säkerställa korrekt 
fakturering av nedlagd arbetsinsats både inom förvaltningens egna verksamheter, mellan 
förvaltningar och externt. Räddningstjänsten administration har stärkts för att få en ändamålsenlig 
ekonomisk struktur. 

Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade 
fossila utsläpp. 

Strömstads kommun har antagit 12 klimatlöften för år 2022. Av de 12 löftena bedöms fyra vara 
uppfyllda och för de flesta löften där man inte kommit i mål har arbetet påbörjats. Några exempel på 
åtgärder som vidtagits under året är färdigställande av koldioxidbudget, ett förslag till laddplan är 
framtaget och på väg att behandlas politiskt, temaveckan "Tillsammans" som innehåller engagemang 
av invånare för klimatet planeras och startdatum är satt till den 11 november. 

Mätning av matsvinn har skett på utvalda enheter inom skola och äldreomsorg. 
Rapporteringssystemet Generation Waste har köpts in, utbildning sker i samband med 
implementering under tidig höst. 

För att lyckas med att säsongsanpassa frukt och grönsaker behövs en tydlig dialog med berörda. Då 
livsmedelspriserna ökar på grund av omvärldsfaktorer, riktar verksamheten in sig mot 
säsongsanpassade livsmedel. 

Tekniska förvaltningen arbetar vidare med att implementera Agenda 2030 - mål för hållbar 
utveckling, i sina verksamheter. Samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen har bäring på 
hållbarhetsmålen, de viktigaste målen för nämnden är mål 11 Hållbara städer och samhällen samt 
mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Strömstads kommun har antagit 12 klimatlöften för 2022 
av dessa har nämndens verksamheter bäring på sju löften. Etappmål, hållbarhetsmål och klimatlöften 
har kopplingar till varandra. 

Under året ska en rad aktiviteter som leder till minskade fossila utsläpp genomföras. Bland annat ska 
en intern dispensansökan tas fram för att säkerställa att alla nya personbilar som införskaffas är 
klimatbonusbilar. Verksamheternas val av fordon ska behovsprövas och dispens att införskaffa annan 
personbil än klimatbonusbil ska endast utfärdas i undantagsfall. Alla personbilar som införskaffats i år 
fram tills nu är klimatbonusbilar. Vid årsskiftet beräknas 55 procent av fordonsflottan vara fossilfri. 
Avseende tunga fordon utvärderas alltid möjligheten att upphandla fordon som drivs med fossilfritt 
bränsle. Det samma gäller för arbetsredskapen som införskaffas i verksamheterna. Verksamheten 
undersöker om det går att möjliggöra tankning av hydrerad vegetabilisk olja (HVO 100) i Strömstad. 
En annan aktivitet som genomförts under året är att det tillvägagångsättet som kommunen använder 
i dag vid förfrågningar om laddplatser har formaliserats. 

Matavfallsinsamling startade upp i månadsskiftet april-maj 2021 på frivilligbasis i ett urval områden. 
Avfallsföreskrifterna har antagits och införandet kan nu fortsätta. Arbete med att ta information om 
matavfall pågår och ska vara färdigt inför uppstarten i höst. Införandet ska vara genomfört före 31 
december 2023. 

Översyn av de kommunala badplatserna pågår i syfte att kunna utveckla och förädla dem. Utveckling 
av rekreationsområdet Röd-Strömsvattnet är också ett projekt som pågår. 

Arbetet med naturvårdsplanen har fortsatt stöd av konsult. Två workshopar har genomförts och 
resulterat och resulterat i en tydligare projektorganisation och projektplan. Fokus har under 
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sommaren legat på inventering och databas, nu påbörjas arbetet med den strategiska delen som 
kopplas till hela kommunens naturvårdsarbete. 

 

 

Förväntat resultat Bedömning Trend 
Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.   
Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna 
utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar. 

  

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en 
god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp. 

  

 

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning 
Enligt prognosen kommer kommunen att nå upp till målen för god ekonomisk hushållning. Enligt 
prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta finansiella målet på 4 procent i 
genomsnitt över fyra år och soliditetmålet på 25 procent inklusive pensionsförpliktelser väntas nås. 

Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis kommer att nås under 
2022. Samtliga styrtal har dock inte kunnat följas upp i delårsbokslutet. Inom många områden ser vi 
en positiv trend så som att flera bostäder planeras, företag etablerar sig, elever i årskurs 9 har 
mycket goda resultat och fler utbildar sig. Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningen ökar och 
andelen arbetade timmar av timanställda minskar och utvecklingen mot ett ökat utbud av digitala 
tjänster fortsätter. 

Enligt prognosen kommer kommunkoncernen inte att nå målen för god ekonomisk hushållning. AB 
Strömstadslokaler kommer enligt prognosen att nå målen för god ekonomisk hushållning. AB 
Strömstadbyggen kommer dock inte att nå målet på 0,5 procentenheter förbättrad soliditet då 
prognosen visar enbart en förbättring på 0,1 procentenheter, vilket beror på att bolaget genomför 
ett nybyggnationsprojekt som kräver ökad upplåning. 
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Resultaträkning 
 

Resultaträkning Utfall 
2108 

Utfall 
2208 

Budget 
2208 

Prognos 
2212 

Budget 
2212 

Verksamhetens intäkter 296,6 224,7 194,0 469,8 312,2 
Verksamhetens kostnader -781,4 -730,2 -731,1 -1 266,3 -1 103,6 
Avskrivningar -35,2 -37,0 -38,2 -55,7 -57,3 
Verksamhetens nettokostnader -520,0 -542,5 -575,3 -852,2 -848,7 
Skatteintäkter 389,5 395,3 382,9 590,8 574,3 
Generella statsbidrag och 
utjämning 

188,2 216,9 211,4 326,7 317,1 

Verksamhetens resultat 57,7 69,7 19,0 65,3 42,7 
Finansiella intäkter 23,0 2,9 2,2 4,2 3,3 
Finansiella kostnader -13,1 -19,5 -3,8 -30,4 -14,5 
Resultat efter finansiella poster 67,6 53,1 17,4 39,1 31,5 
Extraordinära poster 2,6 7,3 0,0 5,8 0,0 
Årets resultat 70,2 60,4 17,4 44,9 31,5 
varav orealiserade vinster/förluster 
finansiella omsättningstillgångar 

-10,1 10,0 0 10 0 

varav realiserade vinster försäljning 
av materiella anläggningstillgångar 

-1,6 0 0 0 0 

Balanskravsresultat 58,5 70,4 17,4 54,9 31,5 

Strömstads kommuns resultat per 31:e augusti 2022 är 60,4 mnkr vilket överstiger det periodiserade 
budgeterade resultatet med +43,0 mnkr. Nettokostnaderna har ökat med 4,3 procent i jämförelse 
med samma period föregående år. Skatteintäkterna har ökat med 6,0 procent under samma period. 
De finansiella kostnaderna har under perioden överstigit budgeterad nivå på grund av marknadsläget 
där kommunen har realiserade förluster på värdepapper som uppgår till -6,0 mnkr och orealiserade 
förluster som uppgår till -10,0 mnkr. Under extraordinära poster redovisas taxekollektivets 
förändring av reservfond. 

Skatteintäkter och generella stadsbidrag överstiger enligt senaste prognosen från Sveriges 
Kommuner och Regioner budget med 17,9 mnkr till och med augusti. Då är även de riktade generella 
bidragen som utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen fått under året inkluderade och 
uppgår till 4,2 mnkr. 
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Balansräkning 
 

Balansräkning 2021-12-31 2022-08-31 
Tillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 1 300,3 1 312,1 
Finansiella anläggningstillgångar 77,5 98,1 
Summa materiella tillgångar 1 377,8 1 410,2 
Övriga omsättningstillgångar 326,6 336,8 
Likvida medel 39,5 87,2 
Summa omsättningstillgångar 366,1 424,0 
Summa tillgångar 1 743,9 1 834,2 
Skulder   
Eget kapital 788,8 849,2 
   
Avsättningar 106,3 114,4 
Långfristiga skulder 510,3 574,1 
Kortfristiga skulder 338,5 296,6 
Summa avsättningar och skulder 955,1 985,1 
Summa skulder 1 743,9 1 834,3 

Materiella anläggningstillgångar 

De materiella anläggningstillgångarna har ökat med 11,8 mnkr. Större pågående investeringar är 
exempelvis ombyggnation av ångbåtskajen, ombyggnation av storköket på Pilen 5 och va-utbyggnad. 

Finansiella anläggningstillgångar 

De finansiella anläggningstillgångarna har ökat då kommunfullmäktige har beviljat ett 
aktieägartillskott till AB Strömstadslokaler. 

Övriga omsättningstillgångar 

Övriga omsättningstillgångar kan variera under året. Ökningen från årsbokslutet kan hänföras till en 
ökning av upplupna skatteintäkter. Samtidigt har de kortfristiga placeringarna tappat i värde till följd 
av marknadsläget. 

Likvida medel 

De likvida medlen har ökat med 44,7 mnkr sedan bokslutet då ett lån på 50,0 mnkr har tagits upp. 

Avsättningar 

Pensionsavsättningen har ökat med 7,5 mnkr till följd av ny information om äldre anställningar. 

Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna har ökat främst på grund av ett nyupptaget lån på 50,0 mnkr. I övrigt är 
förändringen hänförlig till va- och avfallskollektivens resultat som överförs till respektive 
investeringsfond samt anslutningsavgifter och ett investeringsbidrag från Västtrafik avseende 
ångbåtskajen har erhållits. 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har minskat med 41,9 mnkr sedan bokslutet vilket främst är hänförligt till 
leverantörsskulder som kan fluktuera över året. 
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Redovisningsprinciper 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisningen. 
Hyresavtalen för fastegendom är klassade som operationell leasing. Genomgång kommer att 
påbörjas under senare delen av år 2022 för att säkerställa en korrekt klassificering. 

Sammanställd redovisning upprättas inte i tertialrapporten då bedömningen är att en sammanställd 
redovisning inte är nödvändig för att utvärdera målen för god ekonomisk hushållning. 

Statsbidragen Skolmiljarden, Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre samt 
Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden har klassificerats som generella 
statsbidrag och intäktsförts med en jämn fördelning över den period de får användas. 
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen visar kommunens resultat uppställd på ett sådant sätt så att nämndernas utfall 
och prognos kan följas upp mot fullmäktiges beslutade budget. 

Driftsredovisning Utfall 
2108 

Utfall 
2208 

Budget 
2208 

Budget-
avvikelse 

Prognos 
2212 

Budget 
2212 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -1,8 -1,7 -2,4 0,7 -3,6 -3,6 0,0 
Kommunstyrelsen -52,2 -55,4 -56,9 1,5 -84,6 -85,3 0,7 
Socialnämnden -189,0 -196,3 -190,0 -6,3 -292,4 -283,9 -8,6 
Barn- och 
utbildningsnämnden -249,4 -250,9 -259,3 8,4 -384,2 -386,5 2,3 

Tekniska nämnden -  
skattefinansierad 
verksamhet 

-20,7 -25,0 -32,3 7,3 -43,2 -48,3 5,1 

Miljö- och 
byggnämnden -19,5 -20,4 -21,9 1,5 -33,0 -34,3 1,3 

Verksamhetsnetto 
nämnder -532,6 -549,7 -562,8 13,1 -841,0 -841,9 0,9 

Finansförvaltningen -8,0 3,4 -12,5 15,9 -6,0 -15,6 9,6 
Förändring av 
semesterlöneskuld 16,4 16,8 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnad -524,2 -529,5 -575,3 45,8 -847,0 -857,5 10,5 

Skatteintäkter 
inklusive slutavräkning 389,5 395,3 382,9 12,4 590,8 574,3 16,5 

Generella statsbidrag 
och utjämning 186,6 212,7 211,4 1,3 319,0 317,1 1,9 

Verksamhetens 
resultat 51,9 78,5 19,0 59,5 62,8 33,9 28,9 

Finansiella intäkter 23,0 2,9 2,2 0,7 4,2 3,3 0,9 
Finansiella kostnader -4,7 -21,0 -3,8 -17,2 -22,1 -5,7 -16,4 
Resultat efter 
finansiella poster 70,2 60,4 17,4 43,0 44,9 31,5 13,4 

Årets resultat 70,2 60,4 17,4 43,0 44,9 31,5 13,4 

 

Driftsredovisning - 
taxefinansierad 
verksamhet 

Utfall 
2108 

Utfall 
2208 

Budget 
2208 

Budget-
avvikelse 

Prognos 
2212 

Budget 
2212 

Budget-
avvikelse 

Tekniska nämnden VA -2,3 -6,1 -2,0 -4,1 -4,3 0,0 -4,3 
Tekniska nämnden 
Fjärrvärme 

0,1 0,1 -0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 

Tekniska nämnden 
Avfall 

-0,7 -1,9 0,0 -1,9 -1,5 0,0 -1,5 

Förändring av 
semesterlöneskuld 

0,2 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Överfört till respektive 
kollektivs fond 

2,7 7,2 0,0 7,2 5,7 0,0 5,7 

Summa: 0,0 0,0 -2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 
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Nedan kommenteras driftsredovisningen per nämnd. 

Kommunstyrelsen 

Utfall per augusti 2022 för kommunstyrelsens verksamheter jämfört med budget visar på ett 
överskott på +2,1 mnkr före förändring av semesterlöneskuld. Det positiva resultatet i jämförelse 
med budget kommer till stor del att jämnas ut enligt prognos. Den positiva avvikelsen mot budget 
förklaras av dels Ukrainakrisen som har bidragit till leveransförseningar för framförallt it-
verksamheten och dels med personalvakanser. Det finns även ett mindre prognosticerat överskott på 
det kommunövergripande friskvårdsbidraget. Kommunstyrelsens totala prognos landar på ett 
överskott på +0,7 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utfallet per augusti är +8,4 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. 
Årsprognosen uppgår till + 2,3 mnkr jämfört med budget. De huvudsakliga anledningarna till 
överskott per augusti 2022 är dels att ett generellt statsbidrag, Skolmiljarden, har bokförts i driften. 
Vidare är ett överskott medvetet upparbetat inom förskola för att täcka bemanningen under hösten. 
Den budget som nämnden fått gällande hyresökning på Bojarskolan samt Pilen 5 har heller ännu ej 
börjat nyttjas. På sina ställen är det även svårigheter att rekrytera personal vilket lett till positiva 
avvikelser fram tills nu. 

De huvudsakliga orsakerna till det prognosticerade överskottet är den budget som nämnden fått 
gällande hyresökning på Bojar samt Pilen 5 som inte förväntas nyttjas under 2022. Förvaltningen ser 
även kraftigt ökade kostnader när det gäller livsmedel, vilka dock kompenseras av överskott till följd 
av vakanser, bland annat inom barn- och elevhälsan. Den negativa prognosen på vissa enheter inom 
grundskolan, kompenseras även den av vakanser och allmän återhållsamhet inom andra 
verksamheter. 

Miljö- och byggnämnden 

Utfallet per 31 augusti 2022 är +1,6 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. 
Faktorer som är grunden för ett så gott resultat är hög kostnadsmedvetenhet hos ansvariga samt 
vakanser, tjänstledighet och sjukskrivningar. 

Det prognosticerade resultatet pekar på ett överskott som uppgår till +1,3 mnkr jämfört med budget. 
Av detta är 0,3 mnkr relaterade till kapitalkostnader. Prognosen har justerats med 0,8 mnkr sedan 
aprilprognosen och största orsakerna är vakanser som dykt upp samt ersättningar som tidigare inte 
varit kända. 

Socialnämnden 

Socialförvaltningens utfall per sista augusti är -6,3 mnkr jämfört mot budget. Underskottet per 
augusti har sin främsta förklaring i bland annat ökade volymer inom verksamhetsgrenen "insatser i 
hemmet" och framför allt hemtjänsten. 

Förvaltningen prognosticerar på helår ett underskott om -8,6 mnkr. Att nämna är att beslutad ökad 
budgetram ännu inte tillkommit förvaltningen, en summa om 8,6 mnkr. När ökad ram väl kommit 
socialförvaltningen tillhanda visar prognosen en budget i balans. 

Tekniska nämnden 

Utfallet per augusti 2022 för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är +7,2 mnkr jämfört 
med budget före förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till +5,1 mnkr jämfört med 
budget 

Den huvudsakliga orsaken till överskottet beror på minskade kostnader inom 
exploateringsverksamhet drift, ökade intäkter för parkering och gästhamn samt hyror för Pilen 5 per 
augusti 2022. 
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Omdisponering av 
beslutad budget 
under 2022 

Budget 
2022 

Löne-
kompensation 

Hyres-
kompensation 

Justering av 
kommuninterna 

hyror 

Budget 2022 
efter 

omdisponeringar 
Kommunfullmäktige -3,5 -0,1   -3,6 
Kommunstyrelsen -83,4 -1,3  -0,6 -85,3 
Socialnämnden -277,7 -6,1 -0,4 0,3 -283,9 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

-379,2 -7,3  0,0 -386,5 

Tekniska nämnden -  
skattefinansierad 
verksamhet 

-48,0 -0,4  0,1 -48,3 

Tekniska nämnde - 
taxefinansierad 
verksamhet 

0,0    0,0 

Miljö- och 
byggnämnden 

-33,7 -0,8  0,2 -34,3 

Finansförvaltningen -32,0 16,0 0,4  -15,6 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-857,5 0,0 0,0 0,0 -857,5 

Under år 2022 har budgetjusteringar gjorts i och med att nämnderna har blivit kompenserade för 
lönerevisionen för 2022. Socialnämnden har även fått en hyreskompensation för tilläggshyra för 
avdelning vit på Beatebergsgården. Slutligen har även en översyn gjorts av hyresnivåerna på de 
lokaler som kommunen hyr av AB Strömstadslokaler för en mer rättvisande hyressättning. 
Nämndsramarna har justerats utifrån ny hyra som i vissa fall har blivit högre och vissa fall lägre. För 
kommunen som helhet är dock hyreskostnaden som helhet oförändrad. 

 

Kommunkoncernens prognos 
  Prognos 

2212 
Budget 

2212 
Budgetavv

ikelse 

Strömstads kommun 44,9 31,5 13,0 

AB Strömstadsbyggen 
med dotterbolag 

8,7 7,9 0,8 

AB Strömstadslokaler 3,8 6,1 -2,3 

AB Strömstads 
badanstallt 

-1,4 0 -1,4 

Resultat efter skatt 56,0 45,5 10,1 

Årsprognosen för koncernen är 56,0 mnkr vilket är 10,1 mnkr högre än budget. Kommunens prognos 
överstiger budget med 13,0 mnkr på grund av högre skatteintäkter och färjeintäkter. Bolagens 
prognos understiger budget bland annat på grund av högre driftskostnader. 
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Investerings- och exploateringsverksamhet 
 
Investeringsverksamhet 

Investering i mnkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen 1,0 4,3 5,2 0,9 
Socialnämnden 0,2 1,7 1,9 0,2 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

0,9 4,1 6,0 1,9 

Teknisk nämnd - 
skattefinansierad verksamhet 

27,3 63,7 95,4 31,7 

Miljö- och byggnämnden 0,3 1,5 10,0 8,4 
Summa skattefinansierad 
verksamhet 

29,7 75,3 118,5 43,1 

Teknisk nämnd - 
taxefinansierad verksamhet 

8,0 28,3 69,2 40,9 

Summa totalt 37,7 103,6 187,7 84,0 

Kommunfullmäktige beslutade i mål och budget för år 2022 om en investeringsbudget på 143,8 
mnkr. Därefter har beslut fattats av kommunfullmäktige om att föra över investeringsbudgetar för 
pågående projekt som ej färdigställts från år 2021 till år 2022 på totalt 44,0 mnkr. Den totala 
investeringsbudgeten för Strömstads kommun uppgår därför år 2022 till 187,7 mnkr. Enligt de 
prognoser som har lämnats av nämnderna kommer 103,6 mnkr att nyttjas utav den totala 
investeringsbudgeten under 2022. 

Nedan följer en kommentar till varje nämnds investeringsredovisning samt prognos: 

Kommunstyrelsen 

Investeringsprojekt som pågår är bland andra Microsoft365, flera reinvesteringar i 
verksamhetssystem, e-arkiv samt it-utrustning. Här finns en stor avsaknad av komponenter som 
fördröjt leveranser i flera månader. Uppgradering av Hypergene implementerats med nya funktioner 
som budget och prognos och verksamhetsrapportering färdigställdes föregående år, projektet 
fortlöper även under 2022. Enligt prognosen kommer samtliga investeringar inte att genomföras 
under 2022, i vissa fall behöver dock investeringsmedel flyttas till nästkommande år. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Investeringar sker enligt plan för alla investeringsprojekt förutom nybyggnationer. Då Bojarskolan 
etapp 2 beräknas bli färdig under första halvåret 2023, är bedömningen att investeringsbudgeten för 
år 2022 inte kommer att användas. Dock kommer investeringarna behövas för inredning av de nya 
lokalerna under 2023, då Bojarskolan etapp 2 är färdigställt. Medel för investeringsprojekt gällande 
nätutbyggnad förväntas också kvarstå vid årets slut. 

Miljö- och byggnämnden 

Brandtankenheten till räddningstjänsten är under uppbyggnad men kommer att levereras först år 
2023. En upphandling gällande den tillhörande containern är snart klar och efter beställning finns det 
stora möjligheter att den kommer på plats före årsskiftet. Räddningstjänsten bedömer i nuläget att 
det räcker med en uppgradering av befintligt släckfordon istället för en ny räddningsenhet till Skee 
brandstation. Under 2022 har en behovsanalys gjorts och små renoveringar kommer att påbörjas 
under hösten och fortsätta under början av 2023. Upphandling av befälsbil till räddningstjänsten är 
klar, beställning är gjord och den är nu under tillverkning. Leverans väntas under första tertialen 
2023. 
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Det inväntas en större upphandling av kartsystem för att se om behovet av programvara för 
fotogrammetri är nödvändigt eller ej. Detta kommer att klargöras under början av år 2023 och därför 
kommer aktuell investeringsbudget begäras flyttas över till år 2023. 

Socialnämnden 

Socialnämndens prognos för budgeterade och planerade investeringar är per augusti 1,7 mnkr, där 
investeringar för inventarier förväntas vara i paritet med budget om 0,3 mnkr. 
Digitaliseringsinvesteringarna förväntas landa på 0,3 mnkr. Gällande bostadsanpassning LSS 
förväntas denna investeringspost inte att belastas under året. Även prognosen för investeringar 
gällande Hypergene förväntas vara i balans. 

Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet 

Prognosen för helåret uppgår till en positiv avvikelse på 31,7 mnkr av totalt beviljade budgetmedel. 
Avvikelsen avser framför allt ej förbrukade medel för investeringar i Pilen 5 på 9,9 mnkr, en positiv 
avvikelse när det gäller Starekilens småbåtshamn på 3,1 mnkr på grund av att utredning pågår, ej 
påbörjat projekt vid Skruveskär på 1,0 mnkr, förskjutning i utbyggnaden av infrastruktur på Myren 
3,0 mnkr, uppskjuten start av renovering av Stationskajen 5,9 mnkr och ej påbörjad renoveringen av 
Slipen 2,8 mnkr. 

I april 2022 redovisade förvaltningen en förprojektering och budgetkalkyl för ett nytt särskilt boende 
på Pilen 5. Kommunstyrelsen beslutade 6 april att starta projekt SÄBO. Inom gatuverksamheten 
ligger fokus på att anlägga och renovera lekplatser, installera en toalett på Kärleksudden samt 
tillgänglighetsanpassa resecentrum vid järnvägsstationen. Våra broar i centrum behöver underhållas 
och det tas fram åtgärdsplaner och kostnader för dessa under våren. Dessutom kommer 
verksamheten att genomföra årliga utbyten av belysningsarmaturer och genomföra 
tillgänglighetsanpassningar. 

Under våren har hamnverksamheten utfört underhållsarbete på linfärjan Bojan och färdigställt 
Ångbåtskajen. Projekten har utförts med entreprenörer och i egen regi. Hamnverksamhetens pråm 
har fått ny hydrauliskmotor som är energieffektivare och möjlig att driva med biodiesel. Till hösten 
kommer gästhamnen uppgraderas med nya bryggor och ny utformning. Stationskajen är något 
försenad men verksamheten bedömer att projekteringen blir klar under året för byggnation våren 
2023. Projekt Skruveskär utgår då sprängstenen till projektet skulle tas från Sjöfartsverkets 
farledsbreddning vid Bulthålan. Arbetet med Starekilens småbåtshamn har stoppats upp då det 
bedöms svårt att få erforderliga tillstånd. 

Tekniska nämnden - taxefinansierad verksamhet 

Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår projektering av utbyggnaden av ledningar från Bojar 
till Lökholmen via Bogen. Utbyggnaden kommer först startas upp senare i år då upphandlingen av 
entreprenaden ännu inte är klar. Därför bedömer verksamheten en avvikelse på 34,0 mnkr mot 
beviljade budgetmedel. Inom avfallsverksamheten fortskrider projektet för matavfallsinsamling. 
Verksamheten planerar för att införa resterande områden på fastlandet till hösten 2022 och då 
kommer även inköp av kärl göras. 

Prognos på helår för vatten- och avloppsverksamheten uppgår till en positiv avvikelse på 40,9 mnkr 
mot beviljade budgetmedel vilket avser utbyggnad av ledningar till Lökholmen, utbyggnad av VA 
Korsnäs och Hjältsgård som beror på förseningar i projekten samt förskjutning i utbyggnad av VA 
inom Myrenområdet. 

Inom avfallsverksamheten fortgår arbetet med att införa matavfallsinsamling i hela kommunen. 
Prognos på helår är att budgeterade medel förbrukas. 
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Exploateringsverksamhet 
Exploateringsprojekt i mnkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

Korsnäs (Tjärnö) 0,0 0,0 5,7 5,7 
Hjältsgård etapp 1 0,0 0,5 9,6 9,1 
Summa: 0,0 0,5 15,3 14,8 

Detaljplanen för Korsnäs, omfattande 10 villatomter antogs vid årsskiftet 2019/2020. Under 2021 
meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de undanröjer detaljplanen. Förvaltningen undersöker 
nu möjligheten att komma fram med en byggnation inom området under tidigast år 2023 för senare 
försäljning av tomter. 

Gällade exploateringsprojektet Hjältsgård etapp 1 har förvaltningen under sommaren genomfört en 
förfrågan om intresset kring att köpa tomt i området både till de som står i tomtkön och 
allmänheten. Nämnden förväntas under hösten 2022 ta ställning kring en eventuell byggnation av en 
första etapp som skulle kunna påbörjas år 2023. 
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Kommunala bolag 
 

 Utfall 
2108 

Utfall 
2208 

Budget 
2208 

Budget-
avvikelse 

Prognos 
2212 

Budget 
2212 

Budget-
avvikelse 

AB Strömstadsbyggen 
med dotterbolag 

10,8 14,5 8,2 6,3 12,4 11,3 1,1 

AB Strömstadslokaler 9,3 9,0 6,2 2,8 5,4 8,7 -3,3 
AB Strömstads 
badanstallt 

-0,2 -0,8 0,0 -0,8 -1,4 0,0 -1,4 

Summa: 19,9 22,7 14,4 8,3 16,4 20,0 -3,6 

AB Strömstadsbyggen med dotterbolag 

AB Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 12,7 mnkr mot budgeterade 7,5 mnkr. 
Bolaget har lägre underhållskostnader än budget för perioden då stora underhållsprojekt ej påbörjats 
eller slutförts. Sett på helår är prognosen att bolaget kommer att ha 2,5 mnkr lägre kostnader för 
underhåll på grund av att kapacitet saknas för att driva några av de större projekten. 
Uppvärmningskostnaderna är 0,8 mnkr högre än budget beroende på ökade elpriser. För helåret 
uppskattas uppvärmningskostnaderna överstiga budget med 2,3 mnkr. Räntekostnaden för perioden 
är 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen för helår är dock en ökad kostnad med 1,5 mnkr på 
grund av stigande räntor och tillkommande lån. 

Ingen amortering är planerad under året. Bolaget står inför en period med flera större bygg- och 
renoveringsprojekt. Nyupplåning på grund av större projekt kommer att ske under året med 50 mnkr. 

AB Strömstadsgaragen 

Bolaget redovisar ett nollresultat och prognosen pekar även den på ett nollresultat. 

AB StrömstaNET 

Bolaget redovisar ett positivt resultat på 1,9 mnkr till och med augusti. Bolaget har lägre 
driftskostnader än budget för perioden då driftssäkerhetsarbete inte påbörjats. Lönekostnaderna för 
perioden har varit lägre än budgeterat på grund av sjukfrånvaro. Prognosen för helåret är +2,1 mnkr 
vilket överstiger det budgeterade resultatet på +1,0 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till uteblivet 
arbete kring driftssäkerheten samt lägre personalkostnader och högre intäkter för fiberhyra. 

AB Strömstadslokaler 

Bolaget redovisar ett positivt resultat på 9,0 mnkr till och med augusti. Prognosen för helåret är +6,2 
mnkr vilket understiger budgeten på +8,7 mnkr. Underhållskostnaderna är lägre än budgeterat, då 
det har varit svårt att få planerat underhållsarbete utfört på grund av kapacitetsbrist med mera. 
Energipriserna har ökat, vilket lett till ökade uppvärmningskostnader. 

Prognosen beräknas uppgå till +5,4 mnkr mot budgeterade +8,7 mnkr på grund av högre 
uppvärmningskostnader samt lägre intäkter till följd av försenat ombyggnadsprojekt avseende 
Mekanikern. 

Bolaget har amorterat 10,0 mnkr i september 2022 och under året har bolaget amorterat totalt 30,0 
mnkr. 

AB Strömstads badanstalt 

Verksamheten har inte återhämtat sig från pandemin och förväntningarna på intäktssidan har varit 
för optimistiska. Från bolagets externa ekonomiredovisningsfunktion har det nu i september 
meddelats att det egna kapitalet har förbrukats och det föreligger behov av att omedelbart upprätta 
kontrollbalansräkning eller annan tillskjutande lösning från ägaren. 
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VD tillkallar extra styrelsemöte med ambition att där besluta om att upprätta kontrollbalansräkning 
samt tjänsteskrivelse har framtagits där det föreslås för kommunfullmäktige att tillskjuta 
aktieägartillskott alternativt annan teknisk lösning för att återställa det egna kapitalet. Prognosen för 
helåret bedöms landa runt -1,4 mnkr. 
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Bilaga 1 – Statistik färjetrafik och gästhamn 
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Bilaga 2 - Styrtal 
Attraktivt att bo, besöka och verka i  

Styrtal kommun År 2020 År 2021 År 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.  
Antal nya byggrätter 
för boendeenheter i 
av KF antagna 
detaljplaner över de 
fem senaste åren 

70 52 50 100   

Antal boendeenheter 
i pågående 
kommunala 
bostadsprojekt i 
genomförandefasen 

 27 30 25   

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor. 
Antal nyetablerade 
företag 

89 81 39 75   

Andel nyetablerade 
företag inom andra 
branscher än handel 

84% 77% 78% 85%   

(U07451) 
Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) - Totalt, 
NKI 

73% 80%  77%   

Sammanfattande 
omdöme 
företagsklimatet i 
kommunen - Svenskt 
näringsliv enkät 

3.13 3.20  3.53   

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud. 
Andel av utbetalda 
arrangörsstöd som 
har barn och unga 
som målgrupp. 

26.0% 32.0% 18.8% 30.0%   

Erbjuda 
kulturskoleaktiviteter 
på olika platser i 
kommunen på höst,-, 
sport-, och påsklov 

1 1 6 6   

Andel medlemskap i 
föreningar i 
förhållande till barn 
mellan 0-20 år 

67.0% 79.0% 79.0% 79.0%   

Fördelning av lokalt 
aktivitetsstöd mellan 
pojkar och flickor 

36.8% 36.0% 48.0% 50.0%   

Andel besökare 
fritidsgård i 
förhållande till barn 
mellan 12-18 

21.0% 25.0% 25.0% 24.0%   
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En erkänt bra utbildningsverksamhet  
 

Styrtal kommun År 2020 År 2021 År 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 
Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat. 
Andel elever i årskurs 6 
som når kunskapskraven 
i samtliga ämnen 

68.0% 71.0% 72.3% 85.0%   

(N15419) Elever i åk. 9 
som uppnått målen i alla 
ämnen, kommunala 
skolor,  andel (%) 

72.4% 83.0% 80.0% 80.0%   

(N15436) Elever i åk. 9 
som är behöriga till ett 
yrkesprogram, 
kommunala skolor,  
andel (%) 

85.3% 90.0% 91.0% 90.0%   

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

60.63% 50.50% 50.50% 70.00%   

(N11800) Barn 1-5 år 
inskrivna i förskola, 
andel (%) 

82.6% 82.2% 83.0% 85.0%   

(N11102) 
Personaltäthet, 
inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
lägeskommun, antal 

5.0 5.1 5.1 5.2   

Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning. 
Elever på SFI som klarat 
minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, 
andel (%) 

10.00%  27.00% 30.00%   

Invånare 20-64 år som 
deltar i vuxenutbildning 
, andel (%) 

11.30%  13.00% 10.00%   

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal. 
(U11401) Plats på 
förskola på önskat 
placeringsdatum, andel 
barn (%) 

66.0% 100.0% 100.0% 90.0%   

Vårdnadshavarenkät 
förskolan - Föreställ dig 
en perfekt förskola. Hur 
nära ett sådant ideal 
tycker att ditt barns 
förskola kommer? Skala 
1-6 

4.0 4.6 4.6 5.0   

Jag känner mig trygg på 
min skola 

89.0% 89.0% 86.0% 95.0%   
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Jag får studiero i min 
klass 

69.0% 71.0% 68.0% 80.0%   

Jag har inte känt mig 
utanför, retad eller illa 
behandlad under 
läsåret. 

72.0% 74.0% 70.0% 85.0%   

Medarbetarengagemang 
HME barn- och 
utbildningsförvaltningen 

81 80 80 80   

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. 
(N15814) Lärare 
(heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett 
ämne i grundskola åk 1-
9, kommunala skolor, 
andel (%) 

54.5% 68.6% 52.5% 82.0%   

Lärare (Årsarbetare) 
med lärarlegitimation 
och behörighet i minst 
ett ämne i 
gymnasieskola, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

86.00% 91.00% 82.70% 90.00%   

Heltidstjänster i 
förskolan med 
förskollärarexamen, 
kommunal regi, andel 
(%) 

34% 39% 34% 43%   
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Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet 
 

Styrtal kommun År 2020 År 2021 År 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 
Nöjda brukare, medarbetare och närstående. 
Bemötande, förtoende 
och trygghet inom 
hemtjänsten 

96%  88% 90%   

Bemötande, förtroende 
och trygghet inom 
särskilt boende 

93%  91% 90%   

Brukarundersökning LSS - 
Daglig verksamhet 
(resultat genomsnitt 
samtliga frågor) 

80% 81% 81% 80%   

Brukarbedömning 
Individ- och 
familjeomsorg totalt- 
helhetssyn 

83% 92% 92% 85%   

Medarbetarenkät HME 
(hållbart 
medarbetarengagemang) 

79 77 77 80   

Svarsfrekvens 
medarbetarenkät 

63.00% 74.00% 74.00% 75.00%   

Väntetid till särskilt 
boende - antal dagar från 
beslut 

68 60 60 45   

Brukartid i hemtjänst 57.0% 50.6% 50.6% 55.0%   
Beläggning särskilt 
boende 

98.0% 99.6% 98.0% 95.0%   

Brukarundersökning LSS -  
Servicebostad  (resultat 
genomsnitt samtliga 
frågor) 

82% 70% 70% 85%   

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro. 
Sjukfrånvaro inom 
socialförvaltningen 

10.20% 10.25% 8.19% 8.00%   

Andel arbetade timmar 
av timanställda 

8.00% 6.00% 6.00% 7.00%   

Andel heltidsanställda 
inom vård och omsorg 

80.00% 84.00% 86.00% 80.00%   

Nyttjandegrad 
friskvårdsbidrag 

36.00% 55.51% 13.30% 60.00%   

Ett ökat utbud av digitala tjänster. 
Andel utvecklingsprojekt 
som har en tydlig 
koppling till digitalisering 

  88% 80%   

Andel personal som har 
tillgång till wifi på sin 
huvudsakliga arbetsplats 

 95% 95% 100%   
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Antal insatser som kan 
erbjudas digitalt eller 
genom digitala 
hjälpmedel 

 1 1 4   

Andel personal som 
upplever tillräcklig 
kunskap i digitala 
arbetssätt 

 1 1 1   

Antal ansökningar som 
inkommer via e-tjänst 

 137  50   
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En hållbar kommun  
Styrtal kommun År 2020 År 2021 År 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet. 
Antal personer som går 
från 
arbetsmarknadsenheten ut 
i sysselsättning 

15 19 19 10   

Andel personer som gått 
från etableringen till arbete 
eller studier 

52  52 50   

Invånare 25-64 år med 
eftergymnasial utbildning, 
andel (%) 

29.6%  29.6% 29.4%   

(N15436) Elever i åk. 9 som 
är behöriga till ett 
yrkesprogram, kommunala 
skolor,  andel (%) 

85.3% 90.0% 91.0% 90.0%   

Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel 
hållbara upphandlingar. 
Resultat motsvarande 
minst 4 procent av skatter, 
generella statsbidrag och 
kommunal utjämning, mätt 
som ett genomsnitt över 
fyra år. 

5.2% 5.9% 6.6% 4.0%   

Avkastningskravet för AB 
Strömstadsbyggen 
fastställs till att bolagets 
överskott ska uppgå till 
0,75 procent av bolagens 
totala kapital. 

1.1% 0.8% 1.0% 0.8%   

Avkastningskravet för AB 
Strömstadslokaler fastställs 
till att bolagets överskott 
ska uppgå till 0,5 procent 
av bolagens totala kapital. 

1.2% 1.7% 1.3% 0.5%   

Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelser får 
inte understiga 25 procent. 

28.9% 32.0% 32.0% 25.0%   

AB Strömstadslokaler 
soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

4.8% 1.9% 4.8% 0.5%   

Andel annonserade 
upphandlingar där krav 
utifrån 
upphandlingsmyndighetens 
kritieriebibliotek har 
använts 

 75.0% 75.0%    

AB Strömstadsbyggens 
soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

1.1% 0.6% 0.1% 0,5%   
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Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade 
fossila utsläpp. 
Andel klimatlöften som har 
uppfyllts 

 46.0% 46.0% 100.0%   

(U07514) Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

24% 31% 31% 35%   

Koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor med bil 
(ton/årsarbetare) 

0.13 0.11 0.11 0.12   

Andel (%) hushåll som getts 
möjlighet att lämna 
matavfall till kommunal 
insamling. 

   75.0%   

Fossilfria bilar i 
kommunorganisationen, 
andel % (laddhybrid, 
etanol, el, gas) 

39.00% 45.00%  55.00%   

 


	Tertialrapport augusti 2022
	Förvaltningsberättelse
	Ekonomisk omvärldsanalys
	Händelser av väsentlig betydelse
	Kommunen och kommunkoncernens förväntade utveckling
	Sysselsättning och arbetslöshet
	Helårsprognos i förhållande till budget
	Bedömning av balanskravsresultat utifrån helårsprognos
	Måluppföljning och god ekonomisk hushållning
	Attraktivt att bo, besöka och verka i
	En erkänt bra utbildningsverksamhet
	Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
	En hållbar kommun

	Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

	Resultaträkning
	Balansräkning
	Redovisningsprinciper
	Driftsredovisning
	Kommunkoncernens prognos

	Investerings- och exploateringsverksamhet
	Investeringsverksamhet
	Exploateringsverksamhet

	Kommunala bolag
	Bilaga 1 – Statistik färjetrafik och gästhamn
	Bilaga 2 - Styrtal
	Attraktivt att bo, besöka och verka i
	En erkänt bra utbildningsverksamhet
	Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
	En hållbar kommun



